


http://www.sicredi.com.br


EM BUSCA
do contorno 
perfeito
Manter o abdômen lisinho e 

livre de “gordurinhas” é o 
desejo de muitas mulheres, 
entretanto, para algumas é 

um verdadeiro desafi o conquistar a “barriga 
chapada” somente com exercícios físicos e 
uma alimentação balanceada.

Para quem opta por aliar a estética à 
academia e ao acompanhamento nutricional 
a fi m de melhorar a aparência, uma das primei-
ras dúvidas é a de qual a melhor técnica para 
conquistar o corpo desejado: lipoasescultura 
ou abdominoplastia? 

De acordo com o cirurgião plástico Tiago 
André Ribeiro, os dois procedimentos estão 
no rol de opções para quem procura melhorar 
o contorno corporal, no entanto, resta saber 
qual cirurgia se encaixa no perfi l de corpo 
da paciente. “A principal diferença entre as 
cirurgias é que a abdominoplastia retira parte 
da pele fl ácida, enquanto a lipoaescultura 
mexe apenas com a gordura localizada”, 
esclarece o especialista. 

Melhor opção
Para não errar ao escolher a sua cirurgia, 

o ideal é realizar consultas com um cirurgião 
plástico antes de ofi cializar a decisão e discutir 
os prós e contras de cada um dos procedimen-
tos. Além disso, Ribeiro orienta as pacientes a 

conversarem com pessoas que já fi zeram a 
cirurgia plástica para escolher um profi ssional 
de confi ança, bem como entender os detalhes 
de pré e pós-operatório. “Para uma paciente 
que fez uma cirurgia bariátrica, que  tem 
pouca gordura corporal exuberante, apenas 
fl acidez, a indicação é a abdominoplastia, 
tendo em vista que a lipoescultura trata só 
a gordura localizada”, expõe. 

Ele ressalta que geralmente pacientes 
jovens, como mulheres que ainda não pas-
saram por nenhuma gestação e praticam 
exercícios físicos regulares, não se encaixam 
na abdominoplastia porque não apresentam 
fl acidez, apenas gorduras localizadas. “Não 
adianta a paciente querer uma lipoescultura 
se, para ela, a cirurgia indicada é a abdomi-
noplastia”, pontua Ribeiro. 

Ele explica que a abdominoplastia con-
siste na retirada de um pedaço de pele do 
abdômen. O cirurgião realiza o tratamento 
da separação dos músculos e retira o excesso 
de pele sobressalente, tratando a fl acidez 
e refazendo o umbigo, permitindo que a 
pessoa tenha um melhor contorno da parte 
frontal do abdômen. “Entretanto, a paciente 
fi cará com uma cicatriz que normalmente 
vai de um lado a outro na parte inferior do 
abdômen”, ressalta. 

Pessoas que perderam muito peso, já 
passaram por gestações ou que sofrem com 
algum problema de fl acidez devem optar por 
este procedimento, que pode ser realizado 
também por homens, assim como a lipo.

Já a lipoescultura é a retirada de gordura 
por meio de cânulas e vibrolipoaspiração, por 
isso é mais indicada para pacientes jovens, 
que ainda não engravidaram e não apresen-
tam fl acidez cutânea. “Neste caso é feita só 
a retirada da gordura do corpo da paciente, 
sem mexer na pele, que deverá colar e fazer o 
contorno do corpo. Por isso que na paciente 

com fl acidez esse procedimento não se 
encaixa, já que a pele vai cair mais 

ainda”, enaltece. 
O profi ssional comenta que 

normalmente aquelas que 
realizam a lipoescultura 

queixam-se do excesso de 
gordura em locais como 

fl ancos, braços, abdô-
men e nas coxas. 
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Cirurgia combinada 
Ribeiro enfatiza que existem casos em que a paciente pode 

realizar tanto a lipoescultura quanto a abdominoplastia de forma 
combinada, em um mesmo procedimento. Contudo, são casos 
específi cos em que a pessoa apresenta fl acidez e gordura loca-
lizada. “Realizando as duas cirurgias plásticas é possível ter um 
melhor resultado de contorno corporal, porém, independente 
da escolha da paciente, é estritamente necessário consultar um 
cirurgião plástico e seguir as recomendações do pré e pós-ope-
ratório, para evitar resultados desfavoráveis e insatisfatórios, 
além de complicações como embolia pulmonar, trombose ou 
má cicatrização”, recomenda o especialista. 

Ribeiro afi rma, contudo, que nem todas as cirurgias combi-
nadas são indicadas por serem perigosas para o paciente. “Fazer 
nariz, seio, lipo e abdômen em um mesmo procedimento pode 
ser mais prático, mas é muito mais arriscado. O paciente pode 
ter um resultado pior, pode ser necessário algum retoque poste-
riormente, além das possibilidades de complicação com anestesia 
durante o procedimento, no qual o paciente pode correr risco de 
vida, e também na recuperação”, alerta, dizendo que cirurgias 
com mais de cinco horas de duração são extremamente perigosas 
e temerárias.

 

Consciência corporal
Para realizar a abdominoplastia, é importante que a paciente 

esteja com o peso e o índice de massa corporal ideais antes do 
procedimento, a fi m de evitar cirurgias malsucedidas. “Existem 
duas gorduras no corpo: a subcutânea, chamada de gordura 
localizada, e a visceral, que é a gordura interna. Quando fazemos 
a cirurgia de contorno corporal, retiramos a gordura de fora 
e nada da gordura interna. Por outro lado, quando a paciente 
ganha peso, por descuido ou qualquer outro fator, ela vai ganhar 
principalmente a gordura interna, que é a gordura prejudicial e 
que causa problemas como diabetes, câncer de ovário, de útero 
e problemas no fígado, por exemplo”, enfatiza Ribeiro, acrescen-
tando: “A paciente deve operar em um peso bom e não ganhar 
peso após a cirurgia”. 

Outro detalhe importante, salienta o cirurgião plástico, é a 
paciente pensar em academia antes e cirurgia depois. Isso signifi ca 
que a abdominoplastia deve ser feita no melhor peso do paciente. 
“Não adianta fazer a abdominoplastia para depois perder peso. 
Desta forma o resultado sem dúvida será insatisfatório. O ideal é 
primeiro ir para a academia, reforçar a musculatura, perder peso 
e depois partir para a cirurgia plástica”, reforça Ribeiro. 

 

Cuidad�  importantes
Antes de realizar o procedimento, tanto a abdominoplastia 

quanto a lipoescultura, o cirurgião plástico lembra que é impor-
tante o paciente conversar bastante com o profi ssional. “Espe-
cialmente na abdominoplastia, em que permanecerá a cicatriz 
de um lado a outro do abdômen e a cicatriz umbilical, é preciso 
bastante cuidado e trabalho para fi car boa, além das possibilidades 
de complicação, com cicatrizes queloides, por exemplo”, detalha. 

Os cuidados também são redobrados acerca de trombose 
nas pernas e infecções em pacientes imunossuprimidos ou com 
doenças como diabetes e pressão alta. “Pacientes fumantes ou 
que operam acima do peso correm o risco de apresentar compli-
cações, bem como aqueles que fazem esforço e não obedecem 
ao pós-operatório”, enfatiza Ribeiro. 

Os cuidados após os procedimentos são utilizar uma cinta que 
auxiliará na modelação do corpo do paciente, junto a sessões de 
drenagem linfática. “A cinta deve ser utilizada por três meses e a 
drenagem inicialmente são dez sessões, mas podem ser solicitadas 
mais dependendo do caso e da evolução”, diz. 

O cirurgião plástico explica, ainda, que o tempo de recupera-
ção das cirurgias vai de 15 a 30 dias, no caso da abdominoplastia. 
Porém, na lipoescultura, em três dias o paciente já volta a realizar 
pequenas atividades. “Na cirurgia combinada, são no mínimo 30 
dias de recuperação”, fi naliza. 
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Índice UM NOVO OLHAR 
para a vida: a luta contra o câncer

Receber o diagnóstico positivo para câncer não 
é nada fácil. A cabeça quase entra em colapso 
e as dúvidas - das mais diversas - tomam conta 
daquele momento que parece fi car estático. 

Quando falamos de câncer feminino, esse momento se 
torna ainda mais complexo. A ideia de não mais conseguir 
levar a casa, a família, a carreira, a possibilidade de perder 
os cabelos, o temor da maternidade não concretizada e 
o medo de não haver mais uma chance, se torna a ideia 
principal desse problema. O desafi o agora é: de onde tirar 
forças para superar essa fase e tornar a chance real?

Diagnosticada com câncer de mama em 2014, a merce-
dense Silvana Groff , 50 anos, é taxativa ao falar sobre seu 
processo com a doença. “O choque é grande. É impossível 
não se abalar com a notícia de um câncer, mas no momento 
em que optei por cuidar de mim tudo fi cou mais fácil. O que 
mais trabalhei nesse período foi minha autoestima”, afi rma.

Silvana é uma das milhares de mulheres que já lutaram 
contra o câncer de mama que, de acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), é o tipo mais comum da doença 
entre as mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por 
cerca de 25% dos casos novos por ano.

O mundo da mãe e empresária naquele instante 
começava a mudar. “Porém, enfrentei tudo de cabeça 
erguida, tanto que durante o período da doença era eu 
quem consolava os outros”, lembra. “Enquanto todo 
mundo desmoronava, alguém precisava ser forte, porque 
para haver uma recuperação é somente através de nós 
mesmos nos cuidando, batalhando e acreditando que o 
tratamento vai trazer a cura”, acrescenta. 

Com o apoio da família, Silvana encontrou ânimo para 
lutar. “Foi difícil, claro. O tratamento era pesado e me deixa-
va bastante debilitada. Porém, 
não adianta você querer 
apenas a cura e não pro-
ceder exatamente com 
o que precisa ser feito. 
Por isso fi z radiote-
rapia, quimioterapia 
e todos os demais 
procedimentos ne-
cessários, sempre 
junto da minha fa-
mília e do meu lado 
espiritual”, conta. 

O apoio 
Após iniciar o tratamento, Silvana passou a enxergar o 

mundo com outro olhar e a receber apoio de pessoas que 
talvez nunca esperasse. Mas, acima de tudo, seu encontro 
maior foi com Deus e sua própria fé. “Tinha muitas pessoas 
que na maioria dos casos eu nem me lembrava de conhecer, 
mas, como meus pais são pioneiros do município, elas sim 
me conheciam desde criança. Quando eu chegava na igreja, 
vinham me cumprimentar e diziam que estavam rezando 
por mim”, relata a mercedense, que ainda menciona: “Foi 
muito gratifi cante e quando tive oportunidade eu agradeci 
a todos. Tenho certeza que toda essa corrente de oração 
me ajudou muito. Além disso, é imprescindível você mesma 
acreditar e querer fi car bem e crer que tem um ser maior 
que vai te iluminar e ajudar”, emenda. 

Essencial na luta contra o câncer, Silvana destaca que a 
pessoa deve e precisa acreditar em si mesma. “E isso serve 
para qualquer doença. Se a própria pessoa não quiser lutar 
para fi car boa, ela não vai fi car. Mas quando você realmente 
quer e faz tudo que tem para fazer, vai conseguir”, destaca. 

Recaídas e o preconceito 
Característico da doença, Silvana teve seus momen-

tos de recaídas. As sessões de quimioterapia no início do 
tratamento eram a cada 21 dias e tudo era novidade. “Não 
sabia o que ia acontecer depois. O médico elencava uma 
relação de muitas possibilidades e eu fi cava por dias em 
casa me sentindo muito mal. Não queria ver ninguém. 
Até hoje eu me pergunto porque eu queria toda aquela 
distância”, expõe Silvana. 

A empresária também chama a atenção para a questão 
do preconceito com as pessoas que têm câncer. “Infeliz-
mente isso ainda existe. As pessoas nos olham como alguém 
doente, mas nenhum tipo de câncer é contagioso. Contudo, 
sempre tem aquele olhar de pena. Coitada é uma palavra 
que se ouve muito”, revela.

Apesar disso, ela nunca quis esconder a doença. 
“Quando descobri a doença falei para meus fi lhos que as 
pessoas iriam perguntar e que eles não precisavam negar. 
Tem que falar a verdade. As pessoas vão falar e perguntar, 
e isso é normal”, pedia Silvana. 

O despertar 
de um novo começo
Ao terminar o tratamento, Silvana decidiu que não 

retornaria à empresa, porém, queria se envolver com 
alguma coisa para não pensar que amanhã tudo poderia 
voltar. “Esse foi o momento em que eu mais me encontrei 
com Deus. Foi na hora que eu precisei e o encontrei. Daí 
em diante, passei a me envolver mais na igreja, atuando 
como catequista e fi scal do conselho administrativo 
da igreja”, comenta. 

Com força de vontade e fé inabaláveis, a mer-
cedense hoje é sinônimo de vitória. “O que 

me chamam para fazer eu aceito e 
vou”, garante ela que, além 

de vice-presidente da 
Associação Comer-

cial e Empresarial 
de Mercedes 
(Acim), também 
integra o Conse-
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Empresária e mãe de três fi lhos, SILVANA GROFF é sinônimo de 
persistência e autoestima. Após descobrir o câncer, sua vida e fé 
ganharam novos signifi cados: “Me considero uma vitoriosa”

lho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Com-
sea),  Conselho de Alimentação Escolar (Cae), o Conselho 
do Direito da Criança e do Adolescente e a Associação de 
Pais, Mestres e Funcionários (APMF) do Colégio Estadual 
Leonilda Papen. 

Além disso, após uma árdua caminhada na luta contra 
o câncer e com uma bagagem de experiências acumuladas, 
Silvana resolveu ajudar outras mulheres que passavam 
pela mesma situação que ela. A partir de então, começou 
a frequentar um grupo de apoio à mulheres com câncer, 
encabeçado pelo Núcleo e Conselho da Mulher Empresá-
ria da Associação Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar). 

“Nos reunimos uma vez por mês e buscamos ajudar 
as pessoas que estão em tratamento e vem até nós. Faze-
mos aquilo que ninguém fez por nós”, diz. “Cada mulher 
teve uma experiência e pode dar dicas, fazendo com que 
outras pessoas se sintam bem e mostrem que se hoje nós 
estamos bem, elas também vão fi car assim. É preciso dar 
esperança, porque há períodos do tratamento que são 
desanimadores”, complementa. 

O grupo é defi nido por Silvana como uma forma de 
comemorar a vida. “Nós passamos por difi culdades, mas 
somos guerreiras e podemos vencer todas as batalhas”, 
enaltece. 

Ela, no entanto, declara que se sentiu preparada 
para participar do grupo apenas depois de concluir o 
tratamento. “Embora já tivessem me convidado, eu ainda 
não tinha coragem. Não me sentia preparada para encarar 
todas as mulheres com câncer. Talvez porque eu não tinha 
amadurecido tudo o que eu havia passado e o quanto aquilo 
tinha me fortalecido”, explica, acrescentando: “Depois, no 
entanto, muitas pessoas que tiveram câncer vieram me 
procurar, pedindo ajuda, conselhos ou até mesmo apenas 
uma palavra, e eu sempre falei a verdade”.

Um dia de cada v� 
Depois de tudo isso, a mercedense diz que aprendeu a 

viver um dia de cada vez. “Não precisamos de muito tempo, 
devemos viver o hoje, fazer o que for necessário, seguir 
a vida, e agradecer cada dia a mais que temos”, orienta.

Para ela, o período de tratamento foi permeado 
de muita emoção, amizades, fé, força, luta, mas, acima 
de tudo, de olhar a vida como uma nova pessoa. “Você 
percebe como há pessoas boas, que gostam de você e 
ajudam. Assim aprendi a ver uma pessoa no seu interior, 
a olhar para ela com amor e carinho e receber os mesmos 
sentimentos em troca”, revela.

Hoje, Silvana se vê como pessoa humilde, boa, que 
crê em Jesus e acredita ter se tornado alguém melhor. 
“Tudo isso me fortaleceu e agora eu posso dizer que sou 
guerreira e venci todas as batalhas. Me considero uma 
vitoriosa”, comemora.

Depois da primeira quimioterapia, o médico 
alertou Silvana que nas semanas seguintes os seus 
cabelos começariam a cair. O impacto foi grande. 
“Eu sempre tinha cabelos compridos, mas na época 
já cortei curto para não sofrer aquele choque tão 
grande. Porém, quando se passou em torno de 20 
dias e eu já de cabelo curto, percebia que caía muitos 
fi os na cama. Eu levantava de manhã e via aquilo no 
travesseiro e chegava a passar mal, tinha náuseas”, 
recorda-se. 

No momento de dor e sofrimento, Silvana en-
controu um apoio surpresa. Sua fi lha, Bárbara, que 
sempre a acompanhava nas sessões de tratamento, 
decidiu que também rasparia o cabelo. “E nós fi zemos 
isso juntas. Foi muito emocionante”, afi rma.

Depois da fi lha, foi a vez da sobrinha e afi lhada 
Daiane cortar os cabelos. “Elas queriam comparti-
lhar comigo aquele momento difícil. Foi um ato de 
amor”, fi naliza.

Ajuda no momento de dor
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Igualdade de direit� 
Editorial

Muitos direitos das mulheres ainda são 
negados ao redor do planeta. Imagi-
nem que na Arábia 
Saudita elas con-
quistaram o direito 

de assistir a um jogo de futebol no 
estádio só em janeiro deste ano. Até 
ano passado, não podiam dirigir. No 
Brasil, o direito ao voto só foi dado 
a elas em 1932. Nos sertões menos 
abastados do país, que são inúmeros, 
muitas ainda vivem encolhidas em 
casa, na timidez que lhes parece 
herança genética dos tempos de 
negação e subordinação.

De maneira geral, a sociedade 
vive em harmonia com a mulher. No 
entanto, as desigualdades ainda são 
visíveis em muitas situações que para muitos passam 
despercebidas. Ela trabalha, mas ganha menos para 
ocupar a mesma função do homem; ela dirige, mas 

é hostilizada; ela conquistou a política, mas ocupa 
menos de 10% da Câmara dos Deputados; ela usa 

a roupa que quer, mas convive com 
ofensas e piadas de mau gosto. Se é 
bem-sucedida, é madame, no sentido 
pejorativo. Se altera o humor, culpa 
da TPM.

No Brasil, as mulheres conquis-
taram direitos iguais, mais ainda 
não gozam da igualdade de direitos. 
Cabe a toda sociedade encontrar os 
caminhos para que isso aconteça 
no dia a dia, nas ações simples do 
cotidiano das vidas de cada um. 
Homens e mulheres são mais fortes 
juntos, por isso juntos devem acabar 
com as injustiças do passado e que, 
por vezes, se fazem presentes. Um 

futuro de igualdade é construído somente em alicerces 
erguidos por homens e mulheres. A causa é delas, a 
luta é de todos.
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Um futuro de
igualdade é 
construído 
somente em 

alicerces erguidos 
por homens e 
mulheres

Prestes a completar quatro anos de 
funcionamento, a loja Madame Biju oferece 
desde acessórios e roupas para o dia a dia 
até a moda praia e maquiagens. Apesar 
de ser voltada para as mulheres, a loja 
também dispõe de produtos para o público 
masculino e trabalha com a linha infantil. 

Antes de abrir seu próprio empreen-
dimento, Bianca já fazia vendas em casa. 
“Busco trabalhar com peças diferenciadas 
e como cliente sentia necessidade e a 
falta de certas peças, que tivessem per-
sonalidade. Toda mulher gosta de passar 
seus pensamentos e atitudes através 
dos acessórios e looks que usa e veste”, 
enfatiza a empresária.

Por conta disso, ela afi rma que o 
diferencial sempre foi o seu foco de 
trabalho. “Acredito que o importante e o 
diferencial em um look é a mulher poder 
usar com charme e elegância aquilo que 
seu estilo próprio transmite, sem fugir da 
sua simplicidade e autoestima”, expõe.

Além de roupas, acessórios, bijute-
rias e folhados para todas as ocasiões, a 
loja ainda oferece linhas de maquiagens 
para o dia a dia, looks plus size e moda 
evangélica. 

E para facilitar a vida dos clientes, a 
loja disponibiliza condicionais para Nova 
Santa Rosa, Novo Três passos e Mare-
chal Candido Rondon, e envia produtos 
através dos Correios para todo o Brasil. 
“Um atendimento facilitado ao cliente”, 
conclui Bianca.

MODA E ACESSÓRIOS: 
a volta do boho e neo vintage

O outono 2018 já está quase che-
gando. E a meia-estação reserva 
algumas novidades que todo afi -
cionado por moda deve conhecer. 

Em termos de moda feminina, o outono 
será uma vitrine para o inverno que se apro-
xima. Muitas tendências que brilharam no 
verão ganham um novo sentido na meia-esta-
ção. Brilho, cortes 
retos e precisos, 
minimalismos, 
estampas ét-
nicas e fl orais, 
oversized são 
apenas algu-
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BIANCA PAIVA, proprietária da loja Madame 
Biju - Acessórios e Moda, localizada na 

Avenida Santo Cristo, 605, em Nova Santa 
Rosa: “Atendimento diferenciado 

e facilitado ao cliente”
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mas ideias que estarão em alta.   
Depois das roupas, os acessórios são os itens 

que mais atraem a atenção do público feminino 
e que possuem papel fundamental da compo-
sição de looks básicos até os mais sofi sticados. 
Por isso, é indispensável fi car por dentro dos 
lançamentos e do que vai ser tendência nessa 
meia-estação. 

Segundo a proprietária da loja Madame 
Biju - Acessórios e Moda, de Nova Santa Rosa, 
Bianca Paiva, as fl ores invadiram os acessórios 
de 2018, permitindo apostar em peças que 
contenham fl ores, folhas e composições de 
cores, formas e materiais que componham um 
look fl orido. “Estampas fl oridas é uma grande 
aposta nos looks de meia-estação, aliados a 
colares compridos e composições de chokers 
com o mesmo estilo”, destaca, acrescentando: 
“Anéis grandes e principalmente maxis brincos 

amadeirados e assimétricos estão em alta e dão 
um charme a mais no look”, revela.

Segundo autoridades em tendências, os 
estilos boho e neo vintage vem com tudo 

em 2018, e com eles, claro, as clássicas pé-
rolas, desde os modelos mais delicados 

e minimalistas, que também poderão 
ser vistos na tendência das fl ores, até 

os modelos maxi. “As pérolas também 
voltaram com tudo em uma tendência 

chamada ‘perolismo’, que nada mais é do 
que usar pérolas em mais de um acessório de 

uma vez. Então, vale tudo: brincos, pulseiras, 
anéis, bordados. Na Madame Biju, as opções de 
acessórios com pérolas são variadas em estilos e 
cores”, diz Bianca. “Argolas, círculos e bolinhas 
também são tendências, então chegou a hora 
de abusar das argolas, acessórios com mix de 
círculos e de bolas”, ressalta. 

Além disso, as tão amadas e queridas 
chokers também contam como tendência de 

bijuterias e semi joias para 2018, mas sempre 
com um toque de modernidade. Por con-

ta disso, a moda agora são chokers em 
versões maiores e com penduricalhos.

Outra aposta para a meia-estação 
são chapeis e óculos de sol grandes, 

que conferem charme e um ar con-
temporâneo ao look. 
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JOIAS AMETISTAS 
e banhadas em ródio negro são 
as ap tas da temporada 

Os acessórios, chave da moda e indicadores de estilo, arrematam qualquer composi-
ção e dão o tom de qualquer produção. Quer passar uma imagem sofi sticada? Use 
peça com brilho delicado como as zircônias. Quer passar uma imagem clássica? 
Abuse das pérolas. Quer um ar despojado e casual? Abuse das pulseiras de couro.

A moda é cíclica e, de tempos em tempos, tendências esquecidas podem 
voltar à tona. Eventualmente, a renovação faz parte do estilo de todas as pessoas, indepen-
dentemente de suas preferências. Por isso, é importante se atentar às principais tendências 
de semijoias para 2018.

As chokers seguem em evidência e continuarão sendo tendência no verão 2018 entre 
as principais fabricantes de joias e semijoias. Entretanto, a renovação deve acontecer para 
manter o interesse do consumidor nessas versáteis peças. “As chockers continuam com o 
mesmo padrão, mas com uma nova roupagem. Esse ano vai ser deixado um pouco de lado 
as chokers de couro e veludo para dar espaço as de ouro, ródio negro e prata”, revelam 
as proprietárias das Joias Canaã, Marileia e Maria Luiza Formighieri. 

Ródio negro: a tendência que 
veio para fi car!
Há uma nova tendência reluzindo nas vitrines das lojas de acessórios: 

são as semijoias banhadas em ródio negro. A novidade desceu das passarelas 
internacionais e está fazendo a cabeça das brasileiras. “O ródio negro que 
teve sua ascensão no ano passado, segue forte também nessa temporada”, 
declara Maria Luiza. 

O principal motivo disso é a versatilidade. As peças submetidas ao banho 
de ródio negro combinam com tudo. Elas caem bem com qualquer look e 
podem ser usadas em qualquer situação. São o que os fashionistas chamam de 
“pretinho básico” - aquela peça que salva o dia quando você está numa dúvida 
cruel sobre como realçar o visual sem parecer desconectada com a ocasião.

A semijoia banhada com o ródio negro serve tanto para quem tem um 
estilo descolado como para quem prefere um visual mais clássico ou sóbrio.

Qualquer peça pode se bene-
fi ciar do banho de ródio negro, 

sejam brincos, anéis, colares 
ou pulseiras. Vale ressaltar 
ainda que não há época do 
ano mais recomendada para 
usar esses acessórios. Seja 
no inverno ou no verão, no 
outono ou primavera, o 
ródio negro é sempre uma 
excelente escolha.
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A Joias Canaã está há oito anos no mercado de semijoias oferecendo 
novidades, charme e estilo aos seus clientes. Além de peças em ouro e prata, 
também trabalham com réplicas de joias diversas. A loja está localizada na 
Rua Tiradentes, 585, em Marechal Rondon  

Novidades 
Dividindo espaço com o ródio ne-

gro estão os já conhecidos folheados 
a ouro. A novidade maior, entretanto, 
serão peças com a pedra ametista em 
suas diversas tonalidades. Cores roxo e 
amarelo são apostas para os próximos 
meses. “A pedra ametista vem em 
tudo, seja brincos, anéis, pingentes ou 
pulseiras”, destacam as empresárias. 
“Se a pessoa não quer usar uma roupa 
de cor roxa, ela pode usar um acessório 
dessa cor e combinar com uma roupa 
mais neutra, e assim não chama tanto a 
atenção. É um complemento do look”, 
acrescentam.

Os colares de elos são outra sensa-
ção da estação, e agora no verão são a 
combinação perfeita com biquínis. “No 
inverno eles poderão ser combinados 
com blusas de lã e golas mais altas”, 
diz Maria Luiza.

Além disso, os colares estilo gravata 
também continuam em alta. Mix de 
colares delicados, com uma combinação 
de três ou quatro colares, também são 
tendência. No mesmo patamar estão os 
anéis, que serão mais delicados e usados 
em todos os dedos. 

Os brincos, por sua vez, tendem a 
ser menores. “Brincos grandes ainda 
vendem para eventos sociais e festas. 
Porém, como os colarzinhos estão em 
alta, não combina usar muitos colares 
e carregar no brinco. Além disso, brin-
cos menores são a aposta do inverno 
porque as mulheres acabam usando 
bastante gola e lenços e os maiores 
podem atrapalhar”, explica Maria Luiza.

Outra tendência que pode voltar 
ao gosto feminino são os brincos de 
piercings “fakes” ou de encaixe, que 
não necessitam de furo e são fl exíveis 
e ajustáveis na orelha. 

Um mundo de opções 
O mercado de semijoias e joias está se desenvolvendo a cada ano. São peças variadas 

e com garantia de qualidade. “A semijoia não é uma peça que a pessoa vai usar apenas 
uma vez e vai descascar ou fi car danifi cada. Ela vem muito mais barata que no ouro, mas 
com uma qualidade muito boa”, ressalta Maria Luiza.

Acompanhando as tendências de modas ditadas principalmente pelas blogueiras e 
fashionistas, a loja está sempre atualizada. “A Joias Canaã trabalha com linhas de aces-
sórios em ouro, prata, folheados e réplicas diversas, linha infantil, com banho antialérgico, 
e masculina com relógios, correntes e anéis. Buscamos trabalhar com empresas que dão 
garantia que oferecem qualidade na fabricação e acabamento das peças”, expõe Marileia.

Qualquer peça pode se bene-
fi ciar do banho de ródio negro, 

sejam brincos, anéis, colares 
ou pulseiras. Vale ressaltar 
ainda que não há época do 
ano mais recomendada para 
usar esses acessórios. Seja 
no inverno ou no verão, no 
outono ou primavera, o 
ródio negro é sempre uma 
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um animal de estimação. 

Não há dúvida que os 
animais de estimação 
estão cada vez mais 
introduzidos dentro da 

casa dos brasileiros. Há, inclusive, 
aqueles que já consideram os bichi-
nhos como verdadeiros membros 
da família. 

Não importa se é cachorro ou 
gato, se foi comprado ou adotado, 
se é de raça ou não, pois os cuidados 

são os mesmos, obedecendo algumas 
particularidades entre as duas espé-
cies. Alguns cuidados são básicos, mas 
fundamentais para manter a saúde 
do bichinho e garantir que ele tenha 
uma vida mais longa e com qualidade. 
A proprietária da Animavet Clínica Ve-
terinária, dra. Dejenani Sachser, listou 
algumas questões que os donos de 
cães e gatos devem observar na hora 
de levar o animal para casa. Confi ra. 
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Médica veterinária DEJENANI SACHSER, proprietária da Animavet Clínica Veterinária: 
“Sempre digo que animal vacinado, castrado, desverminado e que conta com acompanhamento 
de banho e se alimenta com ração de qualidade difi cilmente fi ca doente. Esses cuidados 
prolongam a vida do animal”

Saúde animal 
Adotou ou comprou um cachorro ou um gato, o que preciso 

fazer? “A primeira coisa a se fazer é levar o bichinho até um médico 
veterinário de confi ança para ele examinar e repassar os primeiros 
cuidados”, orienta Dejenani.

Em seguida, o proprietário deve iniciar o plano vacinal e os ver-
mífugos. Em cães, a primeira dose de vacina é aplicada aos 45 dias 
de vida, e em gatos a partir de 60 dias. Posteriormente, existem as 
doses complementares a cada 21 dias. “Junto com as vacinas ocorre a 
vermifugação. Para os animais adultos o vermífugo é indicado a cada 
três meses”, informa a profi ssional, salientando que é de extrema im-
portância obedecer ao esquema vacinal indicado pelo veterinário. “É 
imprescindível dar todas as doses das vacinas e no tempo certo para 
que ela não perca sua efi cácia. A vacina também deve ser de boa qua-
lidade. Quem vai orientar isso é sempre o médico veterinário”, reforça.

No período de imunização, não é indicado levar o cachorro ou gato 
passear e se deve evitar que ele tenha contato com outros animais, 
pois mesmo iniciando a primeira dose de vacina e sendo um produto 
bom, corre-se o risco de contrair doença.

Castração 
Outro cuidado que envolve a saúde animal é a castração, voltada para quem 

não deseja que seu bichinho de estimação tenha fi lhotes. Tanto em caninos como 
em felinos, o procedimento pode ser feito a partir do 5º mês de vida, inclusive 
antes do primeiro cio. “A castração antes do primeiro cio, em fêmeas, reduz con-
sideravelmente o índice de desenvolver tumores de mamas, em até 95%.Entrar 
no cio para só depois castrar é cultural”, revela a veterinária.

Alimentação

Higien� ação

De olho no ambiente doméstico e � terno

O desenvolvimento de um cão de 
pequeno porte é muito mais rápido do 
que um de grande porte. Por isso, há 
peculiaridades na ração. Cada um deve 
consumir para seu porte específi co.

Outra lenda envolve a reposição de 
cálcio, revela Dejenani. “Não há neces-
sidade de fazer a reposição, principal-
mente em raças grandes, o que é ainda 
pior. Isto porque o excesso de cálcio pode 
causar atrofi a na articulação”, alerta. 

Ela comenta que a ração por si só é 
muito balanceada e possui os níveis ide-

ais de nutrientes para cada raça e fase da 
vida do animal. “Ao dar alimentos feitos 
em casa, corre um risco muito grande de 
o animal não ingerir todos os nutrientes 
necessários, sendo muito mais cômodo 
dar ração, pois é um alimento comple-
to”, reforça. 

Outro cuidado: cachorro não pode 
comer ração de gato e vice-versa. Alimen-
tos industrializados nem pensar. Quem 
deseja oferecer algo diferenciado pode 
aproveitar a extensa gama de petiscos 
voltados exclusivamente para a linha pet. 

Como em muitos lares os animais vivem 
dentro de casa, os banhos se tornaram mais 
frequentes. Contudo, é preciso estar ciente de 
que o excesso de higienização pode remover a 
camada de proteção da pele dos cachorros e 
gatos. Por isso, não é recomendado dar mais do 
que um banho por semana, salvo em animais em 

tratamento. Outro aspecto a se observar é o uso 
de shampoo e condicionador de qualidade, bem 
como ter o cuidado com o ouvido dos bichinhos. 
“Secador só em temperatura de morna para fria, 
pois se o ar estiver muito quente pode agredir a 
pele do animal. E muito cuidado no ouvido para 
não entrar água”, frisa a veterinária. 

Cães e gatos podem se contaminar facilmente em qualquer 
lugar. Portanto, a prevenção sempre é a mais indicada para evitar 
pulgas e carrapatos. “Se a pessoa previne ao dar remédio para 
o animal não ter pulga nem carrapato, é meio caminho andado. 
Mas se o problema se desenvolver, imediatamente deve-se 
procurar um veterinário para tomar algumas providências. Essas 
doenças que estamos tratando não são brincadeira. Carrapato 
prejudica fígado, rim, destrói todas as células sanguíneas, causa 

uma anemia grande e o animal fi ca prostrado e pode vir a óbito. 
Atualmente, existem exames específi cos que mostram com 
exatidão se o animal está ou não contaminado com essa 
doença”, argumenta a profi ssional. 

No mercado há vários produtos de excelente qualidade, 
em comprimido que pode ser usado mensalmente ou a cada três 
meses; coleiras que duram até seis meses; spray e pipetas que 
podem ser passadas a cada 30 dias. 

Se encontrar pulga ou carrapato no ambiente doméstico, 

a solução é fazer a pulverização sem a presença do animal, 
pois o produto pode intoxicá-lo. “Prevenção é sempre a melhor 
forma”, declara. 

Médica veterinária 
“Sempre digo que animal vacinado, castrado, desverminado e que conta com acompanhamento 
de banho e se alimenta com ração de qualidade difi cilmente fi ca doente. Esses cuidados 
prolongam a vida do animal”

bom, corre-se o risco de contrair doença.
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o animal não ter pulga nem carrapato, é meio caminho andado. 
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procurar um veterinário para tomar algumas providências. Essas 
doenças que estamos tratando não são brincadeira. Carrapato 
prejudica fígado, rim, destrói todas as células sanguíneas, causa 

uma anemia grande e o animal fi ca prostrado e pode vir a óbito. 
Atualmente, existem exames específi cos que mostram com 

em comprimido que pode ser usado mensalmente ou a cada três 
meses; coleiras que duram até seis meses; spray e pipetas que 
podem ser passadas a cada 30 dias. 

ADOTOU OU COMPROU 
E agora?

- Pet shop com linha completa de produtos
- Banho e tosa
- Consultas e vacinas
- Cirurgias
- Laboratório clínico

Higienização dos bichinhos é importante, mas exige alguns cuidados
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JOIAS AMETISTAS 
e banhadas em ródio negro são 
as ap tas da temporada 

Os acessórios, chave da moda e indicadores de estilo, arrematam qualquer composi-
ção e dão o tom de qualquer produção. Quer passar uma imagem sofi sticada? Use 
peça com brilho delicado como as zircônias. Quer passar uma imagem clássica? 
Abuse das pérolas. Quer um ar despojado e casual? Abuse das pulseiras de couro.

A moda é cíclica e, de tempos em tempos, tendências esquecidas podem 
voltar à tona. Eventualmente, a renovação faz parte do estilo de todas as pessoas, indepen-
dentemente de suas preferências. Por isso, é importante se atentar às principais tendências 
de semijoias para 2018.

As chokers seguem em evidência e continuarão sendo tendência no verão 2018 entre 
as principais fabricantes de joias e semijoias. Entretanto, a renovação deve acontecer para 
manter o interesse do consumidor nessas versáteis peças. “As chockers continuam com o 
mesmo padrão, mas com uma nova roupagem. Esse ano vai ser deixado um pouco de lado 
as chokers de couro e veludo para dar espaço as de ouro, ródio negro e prata”, revelam 
as proprietárias das Joias Canaã, Marileia e Maria Luiza Formighieri. 

Ródio negro: a tendência que 
veio para fi car!
Há uma nova tendência reluzindo nas vitrines das lojas de acessórios: 

são as semijoias banhadas em ródio negro. A novidade desceu das passarelas 
internacionais e está fazendo a cabeça das brasileiras. “O ródio negro que 
teve sua ascensão no ano passado, segue forte também nessa temporada”, 
declara Maria Luiza. 

O principal motivo disso é a versatilidade. As peças submetidas ao banho 
de ródio negro combinam com tudo. Elas caem bem com qualquer look e 
podem ser usadas em qualquer situação. São o que os fashionistas chamam de 
“pretinho básico” - aquela peça que salva o dia quando você está numa dúvida 
cruel sobre como realçar o visual sem parecer desconectada com a ocasião.

A semijoia banhada com o ródio negro serve tanto para quem tem um 
estilo descolado como para quem prefere um visual mais clássico ou sóbrio.

Qualquer peça pode se bene-
fi ciar do banho de ródio negro, 

sejam brincos, anéis, colares 
ou pulseiras. Vale ressaltar 
ainda que não há época do 
ano mais recomendada para 
usar esses acessórios. Seja 
no inverno ou no verão, no 
outono ou primavera, o 
ródio negro é sempre uma 
excelente escolha.
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A Joias Canaã está há oito anos no mercado de semijoias oferecendo 
novidades, charme e estilo aos seus clientes. Além de peças em ouro e prata, 
também trabalham com réplicas de joias diversas. A loja está localizada na 
Rua Tiradentes, 585, em Marechal Rondon  

Novidades 
Dividindo espaço com o ródio ne-

gro estão os já conhecidos folheados 
a ouro. A novidade maior, entretanto, 
serão peças com a pedra ametista em 
suas diversas tonalidades. Cores roxo e 
amarelo são apostas para os próximos 
meses. “A pedra ametista vem em 
tudo, seja brincos, anéis, pingentes ou 
pulseiras”, destacam as empresárias. 
“Se a pessoa não quer usar uma roupa 
de cor roxa, ela pode usar um acessório 
dessa cor e combinar com uma roupa 
mais neutra, e assim não chama tanto a 
atenção. É um complemento do look”, 
acrescentam.

Os colares de elos são outra sensa-
ção da estação, e agora no verão são a 
combinação perfeita com biquínis. “No 
inverno eles poderão ser combinados 
com blusas de lã e golas mais altas”, 
diz Maria Luiza.

Além disso, os colares estilo gravata 
também continuam em alta. Mix de 
colares delicados, com uma combinação 
de três ou quatro colares, também são 
tendência. No mesmo patamar estão os 
anéis, que serão mais delicados e usados 
em todos os dedos. 

Os brincos, por sua vez, tendem a 
ser menores. “Brincos grandes ainda 
vendem para eventos sociais e festas. 
Porém, como os colarzinhos estão em 
alta, não combina usar muitos colares 
e carregar no brinco. Além disso, brin-
cos menores são a aposta do inverno 
porque as mulheres acabam usando 
bastante gola e lenços e os maiores 
podem atrapalhar”, explica Maria Luiza.

Outra tendência que pode voltar 
ao gosto feminino são os brincos de 
piercings “fakes” ou de encaixe, que 
não necessitam de furo e são fl exíveis 
e ajustáveis na orelha. 

Um mundo de opções 
O mercado de semijoias e joias está se desenvolvendo a cada ano. São peças variadas 

e com garantia de qualidade. “A semijoia não é uma peça que a pessoa vai usar apenas 
uma vez e vai descascar ou fi car danifi cada. Ela vem muito mais barata que no ouro, mas 
com uma qualidade muito boa”, ressalta Maria Luiza.

Acompanhando as tendências de modas ditadas principalmente pelas blogueiras e 
fashionistas, a loja está sempre atualizada. “A Joias Canaã trabalha com linhas de aces-
sórios em ouro, prata, folheados e réplicas diversas, linha infantil, com banho antialérgico, 
e masculina com relógios, correntes e anéis. Buscamos trabalhar com empresas que dão 
garantia que oferecem qualidade na fabricação e acabamento das peças”, expõe Marileia.

Qualquer peça pode se bene-
fi ciar do banho de ródio negro, 

sejam brincos, anéis, colares 
ou pulseiras. Vale ressaltar 
ainda que não há época do 
ano mais recomendada para 
usar esses acessórios. Seja 
no inverno ou no verão, no 
outono ou primavera, o 
ródio negro é sempre uma 
excelente escolha.
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um animal de estimação. 

Não há dúvida que os 
animais de estimação 
estão cada vez mais 
introduzidos dentro da 

casa dos brasileiros. Há, inclusive, 
aqueles que já consideram os bichi-
nhos como verdadeiros membros 
da família. 

Não importa se é cachorro ou 
gato, se foi comprado ou adotado, 
se é de raça ou não, pois os cuidados 

são os mesmos, obedecendo algumas 
particularidades entre as duas espé-
cies. Alguns cuidados são básicos, mas 
fundamentais para manter a saúde 
do bichinho e garantir que ele tenha 
uma vida mais longa e com qualidade. 
A proprietária da Animavet Clínica Ve-
terinária, dra. Dejenani Sachser, listou 
algumas questões que os donos de 
cães e gatos devem observar na hora 
de levar o animal para casa. Confi ra. 
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Médica veterinária DEJENANI SACHSER, proprietária da Animavet Clínica Veterinária: 
“Sempre digo que animal vacinado, castrado, desverminado e que conta com acompanhamento 
de banho e se alimenta com ração de qualidade difi cilmente fi ca doente. Esses cuidados 
prolongam a vida do animal”

Saúde animal 
Adotou ou comprou um cachorro ou um gato, o que preciso 

fazer? “A primeira coisa a se fazer é levar o bichinho até um médico 
veterinário de confi ança para ele examinar e repassar os primeiros 
cuidados”, orienta Dejenani.

Em seguida, o proprietário deve iniciar o plano vacinal e os ver-
mífugos. Em cães, a primeira dose de vacina é aplicada aos 45 dias 
de vida, e em gatos a partir de 60 dias. Posteriormente, existem as 
doses complementares a cada 21 dias. “Junto com as vacinas ocorre a 
vermifugação. Para os animais adultos o vermífugo é indicado a cada 
três meses”, informa a profi ssional, salientando que é de extrema im-
portância obedecer ao esquema vacinal indicado pelo veterinário. “É 
imprescindível dar todas as doses das vacinas e no tempo certo para 
que ela não perca sua efi cácia. A vacina também deve ser de boa qua-
lidade. Quem vai orientar isso é sempre o médico veterinário”, reforça.

No período de imunização, não é indicado levar o cachorro ou gato 
passear e se deve evitar que ele tenha contato com outros animais, 
pois mesmo iniciando a primeira dose de vacina e sendo um produto 
bom, corre-se o risco de contrair doença.

Castração 
Outro cuidado que envolve a saúde animal é a castração, voltada para quem 

não deseja que seu bichinho de estimação tenha fi lhotes. Tanto em caninos como 
em felinos, o procedimento pode ser feito a partir do 5º mês de vida, inclusive 
antes do primeiro cio. “A castração antes do primeiro cio, em fêmeas, reduz con-
sideravelmente o índice de desenvolver tumores de mamas, em até 95%.Entrar 
no cio para só depois castrar é cultural”, revela a veterinária.

Alimentação

Higien� ação

De olho no ambiente doméstico e � terno

O desenvolvimento de um cão de 
pequeno porte é muito mais rápido do 
que um de grande porte. Por isso, há 
peculiaridades na ração. Cada um deve 
consumir para seu porte específi co.

Outra lenda envolve a reposição de 
cálcio, revela Dejenani. “Não há neces-
sidade de fazer a reposição, principal-
mente em raças grandes, o que é ainda 
pior. Isto porque o excesso de cálcio pode 
causar atrofi a na articulação”, alerta. 

Ela comenta que a ração por si só é 
muito balanceada e possui os níveis ide-

ais de nutrientes para cada raça e fase da 
vida do animal. “Ao dar alimentos feitos 
em casa, corre um risco muito grande de 
o animal não ingerir todos os nutrientes 
necessários, sendo muito mais cômodo 
dar ração, pois é um alimento comple-
to”, reforça. 

Outro cuidado: cachorro não pode 
comer ração de gato e vice-versa. Alimen-
tos industrializados nem pensar. Quem 
deseja oferecer algo diferenciado pode 
aproveitar a extensa gama de petiscos 
voltados exclusivamente para a linha pet. 

Como em muitos lares os animais vivem 
dentro de casa, os banhos se tornaram mais 
frequentes. Contudo, é preciso estar ciente de 
que o excesso de higienização pode remover a 
camada de proteção da pele dos cachorros e 
gatos. Por isso, não é recomendado dar mais do 
que um banho por semana, salvo em animais em 

tratamento. Outro aspecto a se observar é o uso 
de shampoo e condicionador de qualidade, bem 
como ter o cuidado com o ouvido dos bichinhos. 
“Secador só em temperatura de morna para fria, 
pois se o ar estiver muito quente pode agredir a 
pele do animal. E muito cuidado no ouvido para 
não entrar água”, frisa a veterinária. 

Cães e gatos podem se contaminar facilmente em qualquer 
lugar. Portanto, a prevenção sempre é a mais indicada para evitar 
pulgas e carrapatos. “Se a pessoa previne ao dar remédio para 
o animal não ter pulga nem carrapato, é meio caminho andado. 
Mas se o problema se desenvolver, imediatamente deve-se 
procurar um veterinário para tomar algumas providências. Essas 
doenças que estamos tratando não são brincadeira. Carrapato 
prejudica fígado, rim, destrói todas as células sanguíneas, causa 

uma anemia grande e o animal fi ca prostrado e pode vir a óbito. 
Atualmente, existem exames específi cos que mostram com 
exatidão se o animal está ou não contaminado com essa 
doença”, argumenta a profi ssional. 

No mercado há vários produtos de excelente qualidade, 
em comprimido que pode ser usado mensalmente ou a cada três 
meses; coleiras que duram até seis meses; spray e pipetas que 
podem ser passadas a cada 30 dias. 

Se encontrar pulga ou carrapato no ambiente doméstico, 

a solução é fazer a pulverização sem a presença do animal, 
pois o produto pode intoxicá-lo. “Prevenção é sempre a melhor 
forma”, declara. 

Médica veterinária 
“Sempre digo que animal vacinado, castrado, desverminado e que conta com acompanhamento 
de banho e se alimenta com ração de qualidade difi cilmente fi ca doente. Esses cuidados 
prolongam a vida do animal”

bom, corre-se o risco de contrair doença.

lugar. Portanto, a prevenção sempre é a mais indicada para evitar 
pulgas e carrapatos. “Se a pessoa previne ao dar remédio para 
o animal não ter pulga nem carrapato, é meio caminho andado. 
Mas se o problema se desenvolver, imediatamente deve-se 
procurar um veterinário para tomar algumas providências. Essas 
doenças que estamos tratando não são brincadeira. Carrapato 
prejudica fígado, rim, destrói todas as células sanguíneas, causa 

uma anemia grande e o animal fi ca prostrado e pode vir a óbito. 
Atualmente, existem exames específi cos que mostram com 

em comprimido que pode ser usado mensalmente ou a cada três 
meses; coleiras que duram até seis meses; spray e pipetas que 
podem ser passadas a cada 30 dias. 

ADOTOU OU COMPROU 
E agora?

- Pet shop com linha completa de produtos
- Banho e tosa
- Consultas e vacinas
- Cirurgias
- Laboratório clínico

Higienização dos bichinhos é importante, mas exige alguns cuidados
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BIZ, PCX E SH, 
as queridinhas da Honda
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Vantagens
Tal qual ocorre com a Biz, as motos PCX e SH pro-

porcionam inúmeras vantagens aos proprietários, em 
sua ampla maioria mulheres. Lançada há cerca de cinco 
anos, a PCX é uma motocicleta que teve estado de ma-
turação, até por ter apelo diferente do da Biz, porém 
vem se destacando nas vendas. Entre seus atributos 
estão ser automática, possuir faróis de led, tomada de 
12 volts, motor de 150 cilindradas elétrico com sistema 
idling stop, ou seja, a motocicleta desliga a partir do 
instante em que o motor entra em repouso, portanto é 
sinônimo de economia em termos de combustível, além 
de apresentar glamour e elegância. A SH tem este mesmo 
apelo, também de 150 cilindradas, no entanto detém 
mais tecnologia. Ambas têm características semelhantes, 
mas são motocicletas diferentes em alguns quesitos.

Desenvolvidas pela Honda, a Biz, PCX e SH possuem 
valores semelhantes, estando a diferença no fato de 
que a Biz tem valor mais baixo por ser uma motocicleta 
de entrada, enquanto a PCX e SH possuem maior valor 
agregado por disponibilizarem mais opções aos clientes.

A Kaefer Motos está localizada na Avenida Rio Gran-
de do Sul, 610, no centro de Marechal Cândido Rondon. 
O telefone para contato é (45) 3284-7070.

SOOTER PCX SPORT: 
alternativa para 

mulheres de 
bom gosto

SH 150 E SH 
300: design 

europeu com forte 
apelo no Brasil

Autonomia
As linhas de motocicletas da Honda proporcionam maior autonomia e liberdade sobre 

duas rodas às mulheres, fazendo com que consigam trabalhar em lugares próximos ou dis-
tantes sem a necessidade de outros meios de transporte. A Biz, pelas suas características, 
fi cou conhecida e preferida, tanto que em praticamente todos os lares há uma motoneta 
que se tornou um veículo de transporte da família, seja pela economia, manutenção barata 

e custo-benefício, que é considerado o ponto 
mais interessante.

A Honda faz com que na hora da reven-
da a motocicleta tenha um valor mais alto, 
interessante, então o mais importante é que 

a comercialização das motocicletas de 
baixas cilindradas, a partir de 110, tem 
o intuito local e nacional de fazer com 

que as mulheres consigam um meio 
de transporte fácil, econômico e a 

liberdade para se locomover 
com mais rapidez e efi ciência.

SOOTER PCX SPORT: alternativa 
para mulheres de bom gosto

BIZ, a precursora das motonetas, ainda 
mantém clientes cativos

Líder nacional no segmento de motocicletas, responsável 
por aproximadamente 80% das vendas no mercado, a 
Honda possui em seu portfólio motocicletas e moto-
netas que atendem aos gostos de pessoas dos mais 

variados perfi s, desde as mais conservadoras até aquelas 
que primam por inovação e tecnologia, bem como público 
jovem e adulto, masculino e feminino.

Uma das referências da Honda é a Biz, sucesso de 
vendas em 20 anos de existência. Ela foi a precursora 
das motonetas e se tornou a queridinha das mulheres 
por proporcionar a liberdade de locomoção que elas 
precisavam. 

Empresa tradicional em Marechal Cândido Rondon e 
região, a concessionário Kaefer Motos se posiciona como 
destaque na comercialização da Biz, que abriu caminho 
para a inserção de novos modelos de motocicletas, como, 
por exemplo, a Scooter PCX e a SH. 

A Scooter PCX 150 cilindradas surgiu com outro conceito para 
o mercado, proporcionando que as mulheres migrem para este 
segmento de motocicleta automática, econômica e ecologica-
mente correta por ter motor elétrico. Com a advento da PCX, já 
no ano de 2017 a infl uência do mercado europeu possibilitou o 
surgimento de outros modelos de motocicletas, entre elas a SH 
150 e SH 300 cilindradas.

A SH 150 é uma motocicleta kay less, tecnológica, com freio 
ABS, integral e não utiliza chave. Demonstra apelo por moder-
nidade com o objetivo de manter os clientes conservadores e 
atingir os mais jovens, alcança todos os públicos, especialmente 
as mulheres.
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NATURA: 
uma das 10 
empresas mais 
inovadoras do 
mundo

F� er a diferença
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Plano de crescimento
O plano de crescimento vem para solidifi car a atividade 

de vendas por relações (venda direta). “Na Natura, as con-
sultoras de beleza são empreendedoras e protagonistas 
de suas próprias histórias. A consultoria é uma profi ssão 
na qual a consultora administra seu próprio negócio con-
tando com o apoio e subsídios da empresa e da gerente de 
desenvolvimento de negócios e líderes”, destaca Dircéia.

De acordo com ela, fazer parte da Natura e se tornar 
uma consultora é simples, não há custos e é disponibiliza-
do todo o apoio necessário. “Com o nível de crescimento 
você pode se tornar uma líder de negócios, orientando e se 
relacionando com um grupo de pessoas com remuneração 
atrativa”, relata a gerente de desenvolvimento de negócios.

Para a líder de negócios Natura, 
Dirlene Aline Teleken, estar à frente de uma 
equipe vai além da palavra liderar. Saber 
dialogar, trazer segurança, motivar e desen-
volver pessoas também são fundamentais. 
“Gosto de ir mais longe, mostrar que quando 
se faz algo com amor tudo se torna mais 
leve, prazeroso e realizador. Estou aqui não 
só por mim, e sim para fazer a diferença na 
vida de outras pessoas. E trabalhar para 
uma das empresas mais éticas do mundo, 
com quase 50 anos de existência, que leva 
beleza e bem-estar, se resume em uma 
única palavra: gratidão’’, destaca.

Sueli Buss Porto, líder de negócios Natura 
há oito anos, diz que a chave para o sucesso 
é o bom relacionamento. “Me relaciono com 
minhas consultoras todos os dias e tenho um 
relacionamento aberto com todas. Tento atender 
da melhor maneira possível, procurando saber 
quais são as dúvidas com o desenvolvimento 
como consultora Natura”, expõe. 

Além disso, ela está desenvolvendo o 
plano de crescimento para que as consultoras 
cheguem no seu nível Diamante. “Essa é a nossa 
função, hoje, como uma líder de negócios Natura. 
Estou aqui para trazer as melhores informações 
para todas as consultoras”, relata.
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Gerente de desenvolvimento de negócios Natura, DIRCÉIA BOGONI GIORDANI, e as 
líderes SUELI BUSS PORTO e DIRLENE ALINE TELEKEN: “As líderes dão total apoio para as 
consultoras de beleza, fazendo com que se desenvolvam e cresçam dentro da empresa”

Bom relacionamento

Presente em sete países da 
América Latina e na França, a 
Natura conta hoje com uma 
rede de sete mil colaboradores, 

1,5 milhão de consultoras e consultores, 
além de fornecedores e parceiros. Para a 
empresa, acreditar na inovação é um dos 
pilares para o alcance de um modelo de 
desenvolvimento sustentável, buscando 
criar valores para a sociedade como um 
todo, nas dimensões social, econômica 
e ambiental.

A Natura recebeu o certifi cado B Corp 
e agora faz parte de uma rede global de 
empresas e organizações que associam 
crescimento econômico à promoção do 
bem-estar social e ambiental. Ser uma 
empresa B Corp fortalece o compromisso 
com a sustentabilidade e permite que a 
Natura ocupe uma posição de destaque 
no mercado. Além disso, a empresa 
também recebeu o prêmio ambiental da 
Organização das Nações Unidas (ONU), os 
“Campeões da Terra 2015”, na categoria 
Visão Empresarial. 

Em Marechal Cândido Rondon e região, 
a Natura está presente promovendo o 
bem-estar dos clientes através 
das 600 consultoras de beleza 
que fazem parte do setor 
Farol das Estrelas, que conta 
com a gerente de desenvol-
vimento de negócios Dir-
céia Bogoni Giordani. Ela 
está há 12 anos à frente do 
setor e tem parceria das 
líderes de negócios Sueli 
Buss Porto, Rose Zantuti 
e Dirlene Aline Teleken. 
As líderes dão total apoio 
para as consultoras de 
beleza, fazendo com que 
se desenvolvam e cresçam 
dentro da empresa.

C�����: Carlos Antônio Roos e Vanessa Rafaela Selzer
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BIZ, PCX E SH, 
as queridinhas da Honda
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Vantagens
Tal qual ocorre com a Biz, as motos PCX e SH pro-

porcionam inúmeras vantagens aos proprietários, em 
sua ampla maioria mulheres. Lançada há cerca de cinco 
anos, a PCX é uma motocicleta que teve estado de ma-
turação, até por ter apelo diferente do da Biz, porém 
vem se destacando nas vendas. Entre seus atributos 
estão ser automática, possuir faróis de led, tomada de 
12 volts, motor de 150 cilindradas elétrico com sistema 
idling stop, ou seja, a motocicleta desliga a partir do 
instante em que o motor entra em repouso, portanto é 
sinônimo de economia em termos de combustível, além 
de apresentar glamour e elegância. A SH tem este mesmo 
apelo, também de 150 cilindradas, no entanto detém 
mais tecnologia. Ambas têm características semelhantes, 
mas são motocicletas diferentes em alguns quesitos.

Desenvolvidas pela Honda, a Biz, PCX e SH possuem 
valores semelhantes, estando a diferença no fato de 
que a Biz tem valor mais baixo por ser uma motocicleta 
de entrada, enquanto a PCX e SH possuem maior valor 
agregado por disponibilizarem mais opções aos clientes.

A Kaefer Motos está localizada na Avenida Rio Gran-
de do Sul, 610, no centro de Marechal Cândido Rondon. 
O telefone para contato é (45) 3284-7070.

SOOTER PCX SPORT: 
alternativa para 

mulheres de 
bom gosto

SH 150 E SH 
300: design 

europeu com forte 
apelo no Brasil

Autonomia
As linhas de motocicletas da Honda proporcionam maior autonomia e liberdade sobre 

duas rodas às mulheres, fazendo com que consigam trabalhar em lugares próximos ou dis-
tantes sem a necessidade de outros meios de transporte. A Biz, pelas suas características, 
fi cou conhecida e preferida, tanto que em praticamente todos os lares há uma motoneta 
que se tornou um veículo de transporte da família, seja pela economia, manutenção barata 

e custo-benefício, que é considerado o ponto 
mais interessante.

A Honda faz com que na hora da reven-
da a motocicleta tenha um valor mais alto, 
interessante, então o mais importante é que 

a comercialização das motocicletas de 
baixas cilindradas, a partir de 110, tem 
o intuito local e nacional de fazer com 

que as mulheres consigam um meio 
de transporte fácil, econômico e a 

liberdade para se locomover 
com mais rapidez e efi ciência.

SOOTER PCX SPORT: alternativa 
para mulheres de bom gosto

BIZ, a precursora das motonetas, ainda 
mantém clientes cativos

Líder nacional no segmento de motocicletas, responsável 
por aproximadamente 80% das vendas no mercado, a 
Honda possui em seu portfólio motocicletas e moto-
netas que atendem aos gostos de pessoas dos mais 

variados perfi s, desde as mais conservadoras até aquelas 
que primam por inovação e tecnologia, bem como público 
jovem e adulto, masculino e feminino.

Uma das referências da Honda é a Biz, sucesso de 
vendas em 20 anos de existência. Ela foi a precursora 
das motonetas e se tornou a queridinha das mulheres 
por proporcionar a liberdade de locomoção que elas 
precisavam. 

Empresa tradicional em Marechal Cândido Rondon e 
região, a concessionário Kaefer Motos se posiciona como 
destaque na comercialização da Biz, que abriu caminho 
para a inserção de novos modelos de motocicletas, como, 
por exemplo, a Scooter PCX e a SH. 

A Scooter PCX 150 cilindradas surgiu com outro conceito para 
o mercado, proporcionando que as mulheres migrem para este 
segmento de motocicleta automática, econômica e ecologica-
mente correta por ter motor elétrico. Com a advento da PCX, já 
no ano de 2017 a infl uência do mercado europeu possibilitou o 
surgimento de outros modelos de motocicletas, entre elas a SH 
150 e SH 300 cilindradas.

A SH 150 é uma motocicleta kay less, tecnológica, com freio 
ABS, integral e não utiliza chave. Demonstra apelo por moder-
nidade com o objetivo de manter os clientes conservadores e 
atingir os mais jovens, alcança todos os públicos, especialmente 
as mulheres.
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NATURA: 
uma das 10 
empresas mais 
inovadoras do 
mundo

F� er a diferença

11REVISTA Mulher

Plano de crescimento
O plano de crescimento vem para solidifi car a atividade 

de vendas por relações (venda direta). “Na Natura, as con-
sultoras de beleza são empreendedoras e protagonistas 
de suas próprias histórias. A consultoria é uma profi ssão 
na qual a consultora administra seu próprio negócio con-
tando com o apoio e subsídios da empresa e da gerente de 
desenvolvimento de negócios e líderes”, destaca Dircéia.

De acordo com ela, fazer parte da Natura e se tornar 
uma consultora é simples, não há custos e é disponibiliza-
do todo o apoio necessário. “Com o nível de crescimento 
você pode se tornar uma líder de negócios, orientando e se 
relacionando com um grupo de pessoas com remuneração 
atrativa”, relata a gerente de desenvolvimento de negócios.

Para a líder de negócios Natura, 
Dirlene Aline Teleken, estar à frente de uma 
equipe vai além da palavra liderar. Saber 
dialogar, trazer segurança, motivar e desen-
volver pessoas também são fundamentais. 
“Gosto de ir mais longe, mostrar que quando 
se faz algo com amor tudo se torna mais 
leve, prazeroso e realizador. Estou aqui não 
só por mim, e sim para fazer a diferença na 
vida de outras pessoas. E trabalhar para 
uma das empresas mais éticas do mundo, 
com quase 50 anos de existência, que leva 
beleza e bem-estar, se resume em uma 
única palavra: gratidão’’, destaca.

Sueli Buss Porto, líder de negócios Natura 
há oito anos, diz que a chave para o sucesso 
é o bom relacionamento. “Me relaciono com 
minhas consultoras todos os dias e tenho um 
relacionamento aberto com todas. Tento atender 
da melhor maneira possível, procurando saber 
quais são as dúvidas com o desenvolvimento 
como consultora Natura”, expõe. 

Além disso, ela está desenvolvendo o 
plano de crescimento para que as consultoras 
cheguem no seu nível Diamante. “Essa é a nossa 
função, hoje, como uma líder de negócios Natura. 
Estou aqui para trazer as melhores informações 
para todas as consultoras”, relata.
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ESTÚDIO LENINHA ARAÚJO, 
conforto e simplicidade em um só lugar
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O estúdio da beleza atende desde o último dia 06 na esquina das ruas Espírito Santo 
e 31 de Março, 1546, no centro de Marechal Rondon

Manicure e 
pedicure é uma 
das novidades: 

local próprio para 
a realização do 

trabalho

Local do lavatório: 
equipamentos novos

Espaço ideal para 
aplicar os melhores 
cortes e penteados

Com 20 anos de profi ssão como cabeleireira, 
tendo atuado durante 16 
em salões de beleza em 
Marechal Cândido Rondon, 

Maria Helena Alves de Araújo Pinheiro, 
ou Leninha Araújo, como é mais conhe-
cida, se tornou uma pessoa conceituada 
dentro da sua área de atuação devido à 
dedicação e ao comprometimento aplicados 
no dia a dia com seus clientes.

Leninha veio de São Miguel do Iguaçu a Marechal 
Rondon no ano de 1994. Com o passar do tempo, ela 
formou uma clientela fi el, o que lhe permitiu, em 2015, 
concretizar seu grande sonho: abrir o próprio estúdio 
de beleza. 

Durante três anos, o salão de Leninha Araújo funcio-
nou no Jardim Líder, mas, com o crescimento da clientela, 
e especialmente pensando em oferecer maior gama de 
serviços e um ambiente amplo aos seus 
clientes, ela inaugurou no último dia 06 
um novo espaço de atendimento. Agora o 
Estúdio Leninha Araújo Cabeleireira está 
localizado na esquina das ruas Espírito 
Santo e 31 de Março, 1546, no centro 
rondonense. O telefene de contato é o 
(45) 3254-5575.

O novo espaço, conforme a cabeleireira, foi pensado 
com a ideia de proporcionar um ambiente mais ade-
quado aos clientes, homens e mulheres, uma vez que 
o local onde funcionava o estúdio de beleza anterior se 
tornou pequeno para atender a demanda de serviços. 
“Estamos oferecendo um espaço amplo, aconchegante, 
confortável e simples. O espaço é maior e mais moderno, 
mas a simplicidade continua sendo uma das marcas da 
equipe. Vou manter a minha forma de ser, o meu jeito 
de tratar o cliente e isso também será feito pela minha 
equipe de profi ssionais”, enaltece Leninha.

O Estúdio Leninha Araújo Cabeleireira tem 100 me-
tros quadrados, dispondo de sala de espera, espaço de 
maquiagem separado, sala da noiva, área da manicure e 
espaço do lavatório, onde são feitos os tratamentos. “É 
um local com espaços bem distribuídos, proporcionan-
do áreas diferenciadas, visando atender de uma forma 
especial as necessidades dos nossos clientes”, destaca.

Fotos: Joni Lang/OP

Clientela
Devido à qualidade do trabalho da equi-

pe da Leninha Araújo, a clientela do estúdio 
de beleza é bastante variada. “Atendemos 
donas de casa, empresárias, médicas, dentis-
tas e profi ssionais de diversas áreas, mas o 
tratamento é sempre o mesmo, independen-
te da classe social e da profi ssão da cliente. 
Buscamos oferecer a todos os clientes um 
atendimento individualizado e de ótima qua-
lidade”, frisa, acrescentando: “orientamos, 
sugerimos, mas o cliente fi ca à vontade para 
escolher aquilo que deseja. Assim como há 
clientes que gostam de seguir tendências e 
mudam o visual constantemente, há aquelas 
tradicionais que preferem fi car no básico, 
sem mudanças. Atendemos todas de forma 
especial”, expõe Leninha.

A qualidade e o profi ssionalismo da equi-
pe de Leninha Araújo Cabeleireira ampliaram 
o leque de clientes do estúdio de beleza. 
Hoje, o salão conta com clientes de Marechal 
Rondon e de toda região. “Também temos 
clientes que moravam em Marechal Rondon 
e região e se mudaram para Mato Grosso, 
Curitiba ou outras localidades, mas quando 
vêm para cá visitar familiares e amigos agen-
dam horário e continuam sendo atendidos 
pela nossa equipe”, menciona.

Os valores oscilam conforme o serviço 
prestado, dependendo da quantidade de 
produtos utilizados, do tipo de cabelo ou 
do tratamento realizado. Leninha Araújo 
atende tanto homens quanto mulheres. “A 
clientela masculina é pequena, no entanto 
cativa. As mulheres são a maioria da nossa 
clientela. Elas são fi éis e voltam sempre”, 
salienta.

Cabeleireira 
LENINHA ARAÚJO 
acompanhada de 
suas auxiliares 
SILVANA e 
JOSIANE

Ambiente aconchegante 
preparado para bem receber 

os clientes

Espaço da maquiagem é um dos ambientes nas novas instalações

Destaque para a sala da noiva: espaço adequado e 
exclusivo para preparar as mulheres para um dos 

momentos mais especiais de suas vidas

Serviç� 
A equipe de Leninha Araújo Cabeleireira 

desenvolve completo serviço em termos de 
corte de cabelo, colorações, todos os tipos de 
tratamento, alisamento sem formol, mechas, 
ombrê, californiana, mechas invertidas e ou-
tras técnicas de luzes, além de maquiagem, 
design de sobrancelha. “Agora também será 
oferecido atendimento com manicure e pedi-
cure, e preparamos um espaço para as noivas, 
que passam a ter uma sala exclusiva para a 
preparação de um dos momentos mais espe-
ciais de suas vidas”, enfatiza a cabeleireira.

Segundo ela, trabalhos químicos são 
realizados ao longo da semana e nos fi ns de 
semana o atendimento é dedicado às reservas 
para casamentos, quando são feitos traba-
lhos exclusivos de penteados, maquiagens 
e escovas.

“Atualmente nossa equipe está forma-
da por quatro profi ssionais, sendo três na 
parte de cabelo e outra maquiadora. Ainda 
disponibilizaremos mais uma maquiadora e 
manicure, e se tiver necessidade podemos 
ter mais parceiros”, informa.
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VOCÊ SABE 
o que te engorda?

Você quer perder peso ou emagre-
cer? Apesar de as palavras serem 
sinônimas gramaticalmente, a 
diferença entre as duas está no 

motivo que te leva à ação. É isso que enfatiza 
a psicóloga especialista em terapia cognitivo-
-comportamental, Fátima Sueli Baroni Tonezer, 
que há 12 anos auxilia mulheres descontentes 
com seus corpos e suas vidas a encontrarem o 
corpo e o estilo de vida desejados. 

A profi ssional explica que, quando uma 
pessoa decide perder peso, normalmente ela 
busca alternativas rápidas, como as dietas 
restritivas. A ação, no entanto, faz com que 
a pessoa coma menos e se exercite mais, 
levando-a a diminuir o consumo de diversos 
alimentos, deixando de ingerir micronutrientes 
e vitaminas essenciais para a saúde. “Essas 
dietas também colocam a pessoa em uma 
rota perigosa: ela elimina vários quilos em 
um período curto e há um grande risco de 
desenvolver o efeito sanfona e o transtorno 
de compulsão alimentar”, enfatiza. 

Ela explica que as dietas não funcionam 
porque a comida e o peso são sintomas, não 
o problema. As dietas conseguem dar conta 
dos sintomas, que é o excesso de peso, mas ao 
emagrecer a pessoa consegue apenas mudar 
sua aparência externa, sendo que o interior 
não é alterado pela dieta. “As causas do so-
brepeso e da frustração continuam lá. Desviar 

nossa atenção para o peso é uma forma de não 
olhar para as razões pelas quais comemos exa-
geradamente e nossa cultura reforça isso, ao 
colocar os holofotes sobre o excesso de peso, 
calorias e corpo ideal”, evidencia. “É claro que 
a obesidade está relacionada a outros proble-
mas, entretanto, a principal causa do excesso 
de peso é de origem emocional”, revela.

Depois de mais uma dieta, a psicóloga 
explica que geralmente a pessoa sente-se 
enganada, porque nada mudou na sua vida 
além da sua aparência externa. Para alguns, 
isso também passa a ser um novo problema, 
pois a preocupação com o corpo mascara afl i-
ções profundas e alimentam um círculo vicioso 
de emoções não resolvidas - comida - dieta - 
emoções não resolvidas. “E isso impede nosso 
crescimento e desenvolvimento”, afi rma. 

Apesar de existir a frase clichê de que é 
possível emagrecer comendo de tudo, Fátima 
ressalta que é preciso ter um entendimento 
de que é possível emagrecer comendo de 
tudo, mas de tudo que é saudável e comida 
de verdade. “Você não vai emagrecer à base 
de sanduíches, de comida ultraprocessada, 
refrigerantes e frituras. No processo de ema-
grecimento consciente não existem restrições, 
existe o conceito de comida de verdade e de 
comida industrializada. Por isso, quanto menos 
industrializados tiver na sua mesa, maior a sua 
saúde e a probabilidade de eliminar peso”, diz. 

O mesmo trabalho que é desenvolvido pela profi ssional 
no consultório, que envolve tanto a terapia cognitivo-com-
portamental como a psicoterapia, que do ponto de vista 
psicológico trabalha com a vida mental de quem busca o 
atendimento de um psicólogo, também são desenvolvidos 
por Fátima por meio da orientação psicológica on-line, que 
possui o mesmo método e qualidade que o atendimento 
presencial. 

Credenciada pelo Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) para atender nesta modalidade, a profi ssional 
rondonense realiza o atendimento por meio do Skype, 
em até 20 encontros virtuais de 50 minutos. “Essa prática 
tem se mostrado muito efi caz para pessoas que buscam 
equilíbrio emocional e não conseguem comparecer a um 
consultório presencial e é 100% regulamentada e aprovada 
pelo CFP”, ressalta. 

Apesar de ainda existir bastante desconhecimento, 
medo e até mesmo críticas acerca desta prática, Fátima 
explica que o atendimento on-line é um ambiente seguro e 
fi scalizado, fazendo com que os clientes tenham segurança 
de que aquilo que está no currículo da profi ssional é válido 
para que ela possa atuar na plataforma. “O atendimento 
on-line no exterior é algo feito há muitos anos e nós ba-
sicamente replicamos o ambiente de consultório em uma 
videochamada. Tanto eu quanto o cliente precisamos estar 
em um ambiente fechado e seguro, no sentido de que a 
sessão não aconteça, por exemplo, na sala de casa com 
a família em volta ou no meio de um shopping”, declara. 

As questões de segurança, ética e confi dencialidade, 
esclarece Fátima, são as mesmas de uma sessão pre-
sencial, sendo que algumas mudanças são relacionadas 
apenas ao atendimento na psicoterapia. “Temos algumas 
regras a seguir, então nessas 20 sessões temos que 
trabalhar um assunto específi co, como uma psicoterapia 
breve, além de eu poder atuar na área do emagrecimento 
consciente”, revela. 

“O trabalho da psicoterapia com enfoque na terapia 
cognitivo-comportamental é voltado para ajudar os clientes a 
entenderem os pensamentos e sentimentos que infl uenciam 
comportamentos, trabalhando com crenças disfuncionais, 
entre outros”, expõe.
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De outro lado, a profi ssional destaca que quando 
a pessoa decide emagrecer de forma consciente ela 
entende que passará por uma jornada, ou seja, que 
eliminará peso de forma tranquila, organizada e 
reaprendendo vários pontos da sua vida. “Em uma 
jornada de emagrecimento consciente, a pessoa 
aprende a lidar principalmente com suas emoções, 
com seus sentimentos, entender os momentos de 
ansiedade, de estresse e o que está causando tudo 
isso”, revela. 

O primeiro grande ganho, diz, não é a perda de 
peso signifi cativa, mas o sentir-se adequada consigo 
mesma. “Amar-se e ser feliz é parte do processo 
de emagrecimento, é necessário para que isso 
aconteça. É muito difícil você chegar ao peso e ao 
corpo desejados sem amor próprio e autocuidado”, 
pontua a psicóloga. 

Fátima explica que seu trabalho de emagreci-
mento consciente consiste em ajudar a pessoa a per-
ceber as emoções que a levam a exagerar na comida, 
ou motivos emocionais que a levam a comer e como 
ela vai lidar com isso, ao mesmo tempo em que são 
trabalhadas crenças e outros pontos importantes. “A 
pessoa que tem essa consciência vai comer porque 
gosta e para nutrir o próprio corpo, não para fechar 
buracos e afogar as emoções”, evidencia.

Emagrecer consciente

TERAPIAS COMPLEMENTARES: 
apoio mental, psicológico e espiritual
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Restabelecendo 
energias
Outra terapia que pode atuar em conjunto com 

a medicina tradicional é o reiki. Segundo Eliane, há 
uma energia vital em todas as pessoas, todavia, seu 
equilíbrio pode ser afetado por fatores como estresse 
e hábitos prejudiciais ao corpo. “Mas é possível res-
tabelecê-la por meio do reiki, uma terapia que, com 
a imposição de mãos do terapeuta, irradiam-se as 
vibrações de harmonia da energia vital do universo rei 
para estabelecer o equilibro da energia vital de quem 
recebe, podendo refletir assim nas zonas doentes do 
corpo de um paciente”, explica. 

Também reconhecido pela OMS, o reiki tem entre 
os seus benefícios a reposição da energia vital, o alívio 
de dores corporais, limpeza das más energias, desinto-
xicação da dor natural, renovação das células do corpo, 
melhora da qualidade do sono, fortalecimento do 
sistema imunológico, relaxamento, alívio do estresse 

e equilíbrio de problemas emocionais e do 
organismo. “Além disso, o reiki propor-
ciona uma sensação de paz e bem-estar, 
promovendo a liberação de emoções de 
aceitação e do perdão”, finaliza. 

Márcia Wolfart é facilitadora de barras 
de access, facelift e processos de 
corpo, formada também em coaching,  
curso de O fundamento com Robson 
Sereno, curso de corpos com Gracy 
Douglas e Dr. Andrew Gardella e TOQ - 
mapeamento familiar

ElianE SchonS WEltEr atua com terapia 
sistêmica, reiki nível III, florais de Bach, 
barras de access, access facelift, MTVSS 

Haepds, constelações individuais, 
programação neurolinguística 

(PNL), sintonia quântica e pedagogia 
sistêmica, formada por Olinda Guedes e 

Marianne Franke

Sentir dor é algo extremamente desagra-
dável. Conviver com ela é ainda pior. É por 
isso que a maioria das pessoas recorre 
à medicina alopática, principalmente 

por conta da praticidade oferecida pelos fármacos, 
porém, nem sempre os comprimidos cessam o 
sofrimento de quem é acometido por doenças de 
fundo físico ou emocional. 

As terapias complementares, consideradas 
pelo Ministério da Saúde como ações de promoção 
e prevenção em saúde, proporcionam uma ajuda 
mental, psicológica e espiritual para cada indivíduo 
melhorar e prosseguir seu tratamento. 

De acordo com as terapeutas Márcia Wolfart e 
Eliane Schons Welter, as técnicas são reconhecidas 
pela Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs) e englobam, entre outros 
tratamentos, as terapias de barras de access, florais 
de bach e o reiki. “Oferecemos aos nossos clientes 
tanto essas como outras terapias, que são uma 
forma alternativa de tratar as doenças do corpo e 
da mente em conjunto com a medicina tradicional”, 
expõe Márcia. 

 

Pontos de energia
As barras de access, explica ela, consistem em 

uma terapia corporal que permite que você e o seu 
corpo comecem a desprender-se dos pensamentos, 
ideias, condicionamentos, emoções, atitudes e 
crenças limitantes que você tenha registrado sobre 
qualquer situação ou experiência.

As barras de access são compostas por 32 
pontos energéticos localizados em torno da cabeça 
que armazenam toda corrente eletromagnética das 
sinapses neurais que criam os padrões comportamen-
tais e reações programadas de cada pessoa. “Cada 
ponto possui registros de milhares de informações 
limitantes que impedem o funcionamento normal 
e facilitado que qualquer processo na vida deveria 
ter”, explica Márcia.

Quando um terapeuta ativa as barras, inicia-se a 
liberação dos registros (componentes elétricos) dos 
pensamentos, sentimentos e emoções armazenadas 
ao longo de nossas vidas, ajudando-nos a ver além 
dos padrões e problemas que usamos até então. 
“É iniciado um processo de limpeza energética e 
de forma fácil e é liberada qualquer 
programação que lhe impeça de 
receber”, explica. 

Cada pensamento, ideia, atitude, 
decisão ou crença acolhida, tomada 
como verdade ou experimentada so-
lidifica alguma energia, limitando sua 
capacidade de construir naquela área 

novas possibilidades e acontecimentos ou escolhas 
diferentes em sua vida, ou seja, ter, de fato, espaço 
e liberdade para criar realidades novas e mais pra-
zerosas. “Esse procedimento permite que haja mais 
espaço disponível para receber novas informações 
e programas ou criar algo completamente novo”, 
diz a terapeuta. 

Os benefícios das barras de access são a des-
programação de crenças, pontos de vista e juízos 
de valor que criam limitações à criatividade e boas 
reações frente às possibilidades da vida. “Ao ter a 
disponibilidade para receber mais, a consciência 
sobre o dinheiro ou riqueza, consciência corporal, 
negócios, relacionamentos e sobre tudo que se tenha 
escolhido modificar ou criar, começa a ampliar e a 
produzir mudanças imediatas”, enaltece.

 

Practitioner de barras
Além da possibilidade de ter as suas barras 

ativadas, os interessados na terapia também podem 
tronar-se um practitioner de barras (terapeuta), em 
um curso de um dia, ministrado por Marcia, que é 
certificada pelo Access Consciousness. 

O curso é dividido entre teórico e prático, sen-
do que cada aluno aplica e recebe duas sessões de 
barras de access. “Ao final do curso, o aluno recebe 
um certificado internacional válido em qualquer país 
onde queira atuar como um terapeuta”, destaca. 

Estão inclusos no curso uma apostila das Barras 
de Access Consciousnes, gráfico dos 32 pontos, 
manual de aplicação das barras de access, coffee 
break e o Certificado Internacional de Practitioner 
Access Consciousness. “O curso é voltado a todas as 
pessoas que requeiram mais consciência e escolham 
ter um método rápido, simples e totalmente eficaz 
quando se busca calma, paz, equilíbrio, cura, pros-
peridade e liberdade para si ou para seus clientes”, 
complementa.  

 

Terapias complementares 
Problemas de saúde frequentemente têm suas 

origens na nossa mente e, de acordo com a terapeuta 
Eliane Schons Welter, os sentimentos reprimidos irão 
emergir primeiro como conflitos mentais e depois 
como doença física. 

Dentre as terapias complementares reconhe-
cidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estão os florais de Bach, 
que auxiliam na harmonização dos corpos etérico 
emocional e mental, facilitando livre fluxo das ener-
gias através da personalidade.

A terapia, de acordo com ela, foi identificada 
pelo bacteriologista Eduardo de Bach, médico inglês 
que identificou 38 flores silvestres e escreveu seus 
fundamentos, verificando na prática a eficácia dos 
florais que poderiam mudar a humanidade. “Bach 
dizia que o medicamento deve atuar sobre as causas 
e não sobre os efeitos, corrigindo o desequilíbrio 
emocional no campo energético. Estes remédios 
atuam sobre a desarmonia profunda do paciente e 
assim fazendo formam a base para recuperação dos 
sintomas físicos”, ressalta Eliane. 

Após atuar como bacteriologista em Londres, 
Bach morou em uma floresta de Gales, na Grã-Bre-
tanha, onde descobriu uma sensibilidade que lhe 
permitia sentir as energias transmitidas pelas flores. 
“Ao mesmo tempo constatou que enquanto algumas 
flores eram capazes de provocar sentimentos nega-
tivos outras tinham uma propriedade de anulá-los”, 
salienta. “Assim, os florais agem sobre a natureza das 
enfermidades e a forma de dominá-las, permitindo 
que o organismo humano descubra o seu caminho 
até a verdadeira saúde interior”, menciona Eliane. 

Fotos: Divulgação



VOCÊ SABE 
o que te engorda?

Você quer perder peso ou emagre-
cer? Apesar de as palavras serem 
sinônimas gramaticalmente, a 
diferença entre as duas está no 

motivo que te leva à ação. É isso que enfatiza 
a psicóloga especialista em terapia cognitivo-
-comportamental, Fátima Sueli Baroni Tonezer, 
que há 12 anos auxilia mulheres descontentes 
com seus corpos e suas vidas a encontrarem o 
corpo e o estilo de vida desejados. 

A profi ssional explica que, quando uma 
pessoa decide perder peso, normalmente ela 
busca alternativas rápidas, como as dietas 
restritivas. A ação, no entanto, faz com que 
a pessoa coma menos e se exercite mais, 
levando-a a diminuir o consumo de diversos 
alimentos, deixando de ingerir micronutrientes 
e vitaminas essenciais para a saúde. “Essas 
dietas também colocam a pessoa em uma 
rota perigosa: ela elimina vários quilos em 
um período curto e há um grande risco de 
desenvolver o efeito sanfona e o transtorno 
de compulsão alimentar”, enfatiza. 

Ela explica que as dietas não funcionam 
porque a comida e o peso são sintomas, não 
o problema. As dietas conseguem dar conta 
dos sintomas, que é o excesso de peso, mas ao 
emagrecer a pessoa consegue apenas mudar 
sua aparência externa, sendo que o interior 
não é alterado pela dieta. “As causas do so-
brepeso e da frustração continuam lá. Desviar 

nossa atenção para o peso é uma forma de não 
olhar para as razões pelas quais comemos exa-
geradamente e nossa cultura reforça isso, ao 
colocar os holofotes sobre o excesso de peso, 
calorias e corpo ideal”, evidencia. “É claro que 
a obesidade está relacionada a outros proble-
mas, entretanto, a principal causa do excesso 
de peso é de origem emocional”, revela.

Depois de mais uma dieta, a psicóloga 
explica que geralmente a pessoa sente-se 
enganada, porque nada mudou na sua vida 
além da sua aparência externa. Para alguns, 
isso também passa a ser um novo problema, 
pois a preocupação com o corpo mascara afl i-
ções profundas e alimentam um círculo vicioso 
de emoções não resolvidas - comida - dieta - 
emoções não resolvidas. “E isso impede nosso 
crescimento e desenvolvimento”, afi rma. 

Apesar de existir a frase clichê de que é 
possível emagrecer comendo de tudo, Fátima 
ressalta que é preciso ter um entendimento 
de que é possível emagrecer comendo de 
tudo, mas de tudo que é saudável e comida 
de verdade. “Você não vai emagrecer à base 
de sanduíches, de comida ultraprocessada, 
refrigerantes e frituras. No processo de ema-
grecimento consciente não existem restrições, 
existe o conceito de comida de verdade e de 
comida industrializada. Por isso, quanto menos 
industrializados tiver na sua mesa, maior a sua 
saúde e a probabilidade de eliminar peso”, diz. 

O mesmo trabalho que é desenvolvido pela profi ssional 
no consultório, que envolve tanto a terapia cognitivo-com-
portamental como a psicoterapia, que do ponto de vista 
psicológico trabalha com a vida mental de quem busca o 
atendimento de um psicólogo, também são desenvolvidos 
por Fátima por meio da orientação psicológica on-line, que 
possui o mesmo método e qualidade que o atendimento 
presencial. 

Credenciada pelo Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) para atender nesta modalidade, a profi ssional 
rondonense realiza o atendimento por meio do Skype, 
em até 20 encontros virtuais de 50 minutos. “Essa prática 
tem se mostrado muito efi caz para pessoas que buscam 
equilíbrio emocional e não conseguem comparecer a um 
consultório presencial e é 100% regulamentada e aprovada 
pelo CFP”, ressalta. 

Apesar de ainda existir bastante desconhecimento, 
medo e até mesmo críticas acerca desta prática, Fátima 
explica que o atendimento on-line é um ambiente seguro e 
fi scalizado, fazendo com que os clientes tenham segurança 
de que aquilo que está no currículo da profi ssional é válido 
para que ela possa atuar na plataforma. “O atendimento 
on-line no exterior é algo feito há muitos anos e nós ba-
sicamente replicamos o ambiente de consultório em uma 
videochamada. Tanto eu quanto o cliente precisamos estar 
em um ambiente fechado e seguro, no sentido de que a 
sessão não aconteça, por exemplo, na sala de casa com 
a família em volta ou no meio de um shopping”, declara. 

As questões de segurança, ética e confi dencialidade, 
esclarece Fátima, são as mesmas de uma sessão pre-
sencial, sendo que algumas mudanças são relacionadas 
apenas ao atendimento na psicoterapia. “Temos algumas 
regras a seguir, então nessas 20 sessões temos que 
trabalhar um assunto específi co, como uma psicoterapia 
breve, além de eu poder atuar na área do emagrecimento 
consciente”, revela. 

“O trabalho da psicoterapia com enfoque na terapia 
cognitivo-comportamental é voltado para ajudar os clientes a 
entenderem os pensamentos e sentimentos que infl uenciam 
comportamentos, trabalhando com crenças disfuncionais, 
entre outros”, expõe.
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De outro lado, a profi ssional destaca que quando 
a pessoa decide emagrecer de forma consciente ela 
entende que passará por uma jornada, ou seja, que 
eliminará peso de forma tranquila, organizada e 
reaprendendo vários pontos da sua vida. “Em uma 
jornada de emagrecimento consciente, a pessoa 
aprende a lidar principalmente com suas emoções, 
com seus sentimentos, entender os momentos de 
ansiedade, de estresse e o que está causando tudo 
isso”, revela. 

O primeiro grande ganho, diz, não é a perda de 
peso signifi cativa, mas o sentir-se adequada consigo 
mesma. “Amar-se e ser feliz é parte do processo 
de emagrecimento, é necessário para que isso 
aconteça. É muito difícil você chegar ao peso e ao 
corpo desejados sem amor próprio e autocuidado”, 
pontua a psicóloga. 

Fátima explica que seu trabalho de emagreci-
mento consciente consiste em ajudar a pessoa a per-
ceber as emoções que a levam a exagerar na comida, 
ou motivos emocionais que a levam a comer e como 
ela vai lidar com isso, ao mesmo tempo em que são 
trabalhadas crenças e outros pontos importantes. “A 
pessoa que tem essa consciência vai comer porque 
gosta e para nutrir o próprio corpo, não para fechar 
buracos e afogar as emoções”, evidencia.

Emagrecer consciente
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Restabelecendo 
energias
Outra terapia que pode atuar em conjunto com 

a medicina tradicional é o reiki. Segundo Eliane, há 
uma energia vital em todas as pessoas, todavia, seu 
equilíbrio pode ser afetado por fatores como estresse 
e hábitos prejudiciais ao corpo. “Mas é possível res-
tabelecê-la por meio do reiki, uma terapia que, com 
a imposição de mãos do terapeuta, irradiam-se as 
vibrações de harmonia da energia vital do universo rei 
para estabelecer o equilibro da energia vital de quem 
recebe, podendo refletir assim nas zonas doentes do 
corpo de um paciente”, explica. 

Também reconhecido pela OMS, o reiki tem entre 
os seus benefícios a reposição da energia vital, o alívio 
de dores corporais, limpeza das más energias, desinto-
xicação da dor natural, renovação das células do corpo, 
melhora da qualidade do sono, fortalecimento do 
sistema imunológico, relaxamento, alívio do estresse 

e equilíbrio de problemas emocionais e do 
organismo. “Além disso, o reiki propor-
ciona uma sensação de paz e bem-estar, 
promovendo a liberação de emoções de 
aceitação e do perdão”, finaliza. 

Márcia Wolfart é facilitadora de barras 
de access, facelift e processos de 
corpo, formada também em coaching,  
curso de O fundamento com Robson 
Sereno, curso de corpos com Gracy 
Douglas e Dr. Andrew Gardella e TOQ - 
mapeamento familiar

ElianE SchonS WEltEr atua com terapia 
sistêmica, reiki nível III, florais de Bach, 
barras de access, access facelift, MTVSS 

Haepds, constelações individuais, 
programação neurolinguística 

(PNL), sintonia quântica e pedagogia 
sistêmica, formada por Olinda Guedes e 

Marianne Franke

Sentir dor é algo extremamente desagra-
dável. Conviver com ela é ainda pior. É por 
isso que a maioria das pessoas recorre 
à medicina alopática, principalmente 

por conta da praticidade oferecida pelos fármacos, 
porém, nem sempre os comprimidos cessam o 
sofrimento de quem é acometido por doenças de 
fundo físico ou emocional. 

As terapias complementares, consideradas 
pelo Ministério da Saúde como ações de promoção 
e prevenção em saúde, proporcionam uma ajuda 
mental, psicológica e espiritual para cada indivíduo 
melhorar e prosseguir seu tratamento. 

De acordo com as terapeutas Márcia Wolfart e 
Eliane Schons Welter, as técnicas são reconhecidas 
pela Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs) e englobam, entre outros 
tratamentos, as terapias de barras de access, florais 
de bach e o reiki. “Oferecemos aos nossos clientes 
tanto essas como outras terapias, que são uma 
forma alternativa de tratar as doenças do corpo e 
da mente em conjunto com a medicina tradicional”, 
expõe Márcia. 

 

Pontos de energia
As barras de access, explica ela, consistem em 

uma terapia corporal que permite que você e o seu 
corpo comecem a desprender-se dos pensamentos, 
ideias, condicionamentos, emoções, atitudes e 
crenças limitantes que você tenha registrado sobre 
qualquer situação ou experiência.

As barras de access são compostas por 32 
pontos energéticos localizados em torno da cabeça 
que armazenam toda corrente eletromagnética das 
sinapses neurais que criam os padrões comportamen-
tais e reações programadas de cada pessoa. “Cada 
ponto possui registros de milhares de informações 
limitantes que impedem o funcionamento normal 
e facilitado que qualquer processo na vida deveria 
ter”, explica Márcia.

Quando um terapeuta ativa as barras, inicia-se a 
liberação dos registros (componentes elétricos) dos 
pensamentos, sentimentos e emoções armazenadas 
ao longo de nossas vidas, ajudando-nos a ver além 
dos padrões e problemas que usamos até então. 
“É iniciado um processo de limpeza energética e 
de forma fácil e é liberada qualquer 
programação que lhe impeça de 
receber”, explica. 

Cada pensamento, ideia, atitude, 
decisão ou crença acolhida, tomada 
como verdade ou experimentada so-
lidifica alguma energia, limitando sua 
capacidade de construir naquela área 

novas possibilidades e acontecimentos ou escolhas 
diferentes em sua vida, ou seja, ter, de fato, espaço 
e liberdade para criar realidades novas e mais pra-
zerosas. “Esse procedimento permite que haja mais 
espaço disponível para receber novas informações 
e programas ou criar algo completamente novo”, 
diz a terapeuta. 

Os benefícios das barras de access são a des-
programação de crenças, pontos de vista e juízos 
de valor que criam limitações à criatividade e boas 
reações frente às possibilidades da vida. “Ao ter a 
disponibilidade para receber mais, a consciência 
sobre o dinheiro ou riqueza, consciência corporal, 
negócios, relacionamentos e sobre tudo que se tenha 
escolhido modificar ou criar, começa a ampliar e a 
produzir mudanças imediatas”, enaltece.

 

Practitioner de barras
Além da possibilidade de ter as suas barras 

ativadas, os interessados na terapia também podem 
tronar-se um practitioner de barras (terapeuta), em 
um curso de um dia, ministrado por Marcia, que é 
certificada pelo Access Consciousness. 

O curso é dividido entre teórico e prático, sen-
do que cada aluno aplica e recebe duas sessões de 
barras de access. “Ao final do curso, o aluno recebe 
um certificado internacional válido em qualquer país 
onde queira atuar como um terapeuta”, destaca. 

Estão inclusos no curso uma apostila das Barras 
de Access Consciousnes, gráfico dos 32 pontos, 
manual de aplicação das barras de access, coffee 
break e o Certificado Internacional de Practitioner 
Access Consciousness. “O curso é voltado a todas as 
pessoas que requeiram mais consciência e escolham 
ter um método rápido, simples e totalmente eficaz 
quando se busca calma, paz, equilíbrio, cura, pros-
peridade e liberdade para si ou para seus clientes”, 
complementa.  

 

Terapias complementares 
Problemas de saúde frequentemente têm suas 

origens na nossa mente e, de acordo com a terapeuta 
Eliane Schons Welter, os sentimentos reprimidos irão 
emergir primeiro como conflitos mentais e depois 
como doença física. 

Dentre as terapias complementares reconhe-
cidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estão os florais de Bach, 
que auxiliam na harmonização dos corpos etérico 
emocional e mental, facilitando livre fluxo das ener-
gias através da personalidade.

A terapia, de acordo com ela, foi identificada 
pelo bacteriologista Eduardo de Bach, médico inglês 
que identificou 38 flores silvestres e escreveu seus 
fundamentos, verificando na prática a eficácia dos 
florais que poderiam mudar a humanidade. “Bach 
dizia que o medicamento deve atuar sobre as causas 
e não sobre os efeitos, corrigindo o desequilíbrio 
emocional no campo energético. Estes remédios 
atuam sobre a desarmonia profunda do paciente e 
assim fazendo formam a base para recuperação dos 
sintomas físicos”, ressalta Eliane. 

Após atuar como bacteriologista em Londres, 
Bach morou em uma floresta de Gales, na Grã-Bre-
tanha, onde descobriu uma sensibilidade que lhe 
permitia sentir as energias transmitidas pelas flores. 
“Ao mesmo tempo constatou que enquanto algumas 
flores eram capazes de provocar sentimentos nega-
tivos outras tinham uma propriedade de anulá-los”, 
salienta. “Assim, os florais agem sobre a natureza das 
enfermidades e a forma de dominá-las, permitindo 
que o organismo humano descubra o seu caminho 
até a verdadeira saúde interior”, menciona Eliane. 

Fotos: Divulgação



� pansão

Visão

16REVISTA Mulher

Ultrapassar obstáculos, am-
pliar a clientela através do 
oferecimento de produtos 
com qualidade e procedência 

garantida no que tange aos itens de cama, 
mesa e banho e expandir as atividades. Es-
tes são alguns dos objetivos da empresária 
nova-santa-rosense Diva Sandra Bloch.

A trajetória de sucesso da empre-
endedora foi iniciada cerca de oito anos 
atrás com a concepção da empresa Gabi 
Malhas, criada para oferecer produtos de 
renda e enfeitados, época na qual o percal 
estava no auge. Como os custos eram 
elevados, Diva se viu forçada a procurar 
uma alternativa, passando a trabalhar 
com malha. Apesar das difi culdades, uma 
vez que na fase inicial todos os serviços 
eram terceirizados, em pouco tempo o 
negócio prosperou e com o aumento dos 

pedidos foram registradas as primeiras 
contratações.

O tempo foi passando e a empreende-
dora viu a necessidade de criar a empresa 
Encantos Enxovais, fábrica de itens com-
pletos para cama, mesa e banho, incluindo 
lençol, fronha, edredom, cobre-leito. Em 
um segundo passo, o leque foi ampliado 
à venda de toalhas, panos de copa, arti-
gos de decoração, artesanatos, cortinas, 
blackout, persiana, colchão magnético e 
massageador, até trabalhar com mais itens. 
“Nós temos pijama, baby look e roupas 
para bebê. Além do enxoval, através da 
linha completa de cama, mesa e banho, 
estamos entrando na linha bebê, tanto que  
em certo tempo queremos disponibilizar a 
linha completa”, menciona a empresária, 
que há um ano investe no crescimento da 
moda bebê.

Dedicação, empenho e comprometimento são os compo-
nentes fundamentais para quem deseja ser bem-sucedido em 
toda atividade profi ssional, não importando a localidade. E isso 
Diva tem de sobra. A força de vontade e o profi ssionalismo 
da empreendedora possibilitam um novo passo: expandir a 
atuação para novos mercados.

“A gente sempre almeja avançar, porque todo negócio 
deve ir para frente. Para tanto, queremos expandir nossas 
atividades e comercializar nossos produtos em novas localida-
des, ampliar os horizontes. Mas, para que consigamos atingir 
este objetivo, também se mostra importante disponibilizar 
novidades que não são encontradas na nossa região”, frisa.

A nova-santa-rosense cita que a linha de enxovais caiu 
no gosto das pessoas. “Primamos por muita qualidade e 
mantemos fi éis os nossos clientes e parceiros, que são nossos 
maiores vendedores. Tudo isso, aliado a outros fatores, como, 
por exemplo, inovar, torna possível que estejamos um passo 
à frente. Esses são conceitos que praticamos diariamente 
na Encantos Enxovais, que prepara muitas novidades para o 
inverno”, conclui.

A empresa Encantos Enxovais 
está localizado na Avenida Tu-
cunduva, centro de Nova Santa 
Rosa. O telefone de contato é 
(45) 3253-1744.

Diva salienta que grande fatia do mercado 
consumidor dos enxovais se encontra nos 
Estados de Goiás, Mato Grosso, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, 
sendo que além dos profi ssionais registrados, a 
empresa conta com revendedores, assim como 
atende clientes como lojas. O local mais distante 
que recebeu os itens para cama, mesa e banho 
foi o Acre, bem como ampla gama de parceiros 
no vizinho país Paraguai. A mão de obra é ex-
clusivamente local e todos os itens revendidos 
no Brasil são produzidos em Nova Santa Rosa.

Experts quando o assunto envolve a casa, 
Diva menciona que as mulheres possuem 
visão mais aguçada no tocante aos produtos 
necessários para tornar a casa mais funcional. 
“Esse destaque também se estende na parte de 
cama, mesa e banho, pois enquanto o homem 
opta pelo mais prático, a mulher prefere algo 

mais requintado, sofi sticado, com um ar mais 
feminino e que garanta a apresentação de bom 
gosto. Nesse ponto a mulher sai na frente por ter 
mais vantagem do que o homem e visão maior 
em assuntos como este”, enaltece.

Antenada em prestigiar clientes com os 
gostos mais diversos, toda linha de itens de 
cama, mesa e banho da Encantos Enxovais, 
assim como o amplo leque de produtos, visam 
mesclar entre itens tradicionais e inovadores. 
“Existe público para os dois estilos. Há quem 
deseja algo mais simples, como sempre foi, 
assim como existe o cliente exigente e que não 
se contenta com algo básico, que almeja algo 
melhor, mais trabalhado, com acabamento per-
feito e material de excelente qualidade. Existem 
os dois perfi s a serem levados em consideração. 
Estamos trabalhando no atendimento a esses 
dois estilos de público”, salienta.

Empresária DIVA SANDRA 
BLOCH: “Primamos por 
muita qualidade e mantemos 
fi éis os nossos clientes e 
parceiros, que são nossos 
maiores vendedores. 
Esses são conceitos que 
praticamos diariamente”

Encantos Enxovais disponibiliza completa linha 
de itens de cama, mesa e banho. Produtos 

com qualidade ímpar e procedência garantida 
variam do tradicional ao sofi sticado

TOQUE E VISÃO 
feminina para alavancar 
o empreendimento

Fotos: Divulgação

PAREDE 3D 
imprime modernidade na 
decoração de ambientes

Tornar o ambiente com visual mais bonito e sofi sticado não é 
mais uma preocupação exclusiva de empresas. A decoração 
com parede 3D está crescendo em toda a região, sendo 
indicada para pessoas com bom gosto, podendo, ainda, ser 

aplicada nas áreas interna e externa de empresas e em fachadas, ou então 
para deixar mais elegante o visual das residências.

Com 18 anos de atuação em Marechal Cândido Rondon e municípios 
vizinhos, a empresa Gesso Rondon foi uma das primeiras da região a 
investir na decoração com parede 3D com material de resina. O objetivo, 
segundo a sócia-proprietária Nádia Camargo, está em imprimir um aspecto 
mais moderno às residências, entre outros locais, com a possibilidade 
de utilizar em escada, no hall de entrada e até 
mesmo em banheiros.

“A novidade está na parede 3D, que permite 
a aplicação em materiais de vários tipos, cuja pre-
ferência está sendo através da parede de resina, 
que segue em alta e pode ser usada nas áreas 
interna, externa e também em áreas molhadas. 
Em outras épocas era comum aplicar o azulejo, 
quando hoje está no auge tornar os ambientes 
mais bonitos e elegantes com o revestimento 
em 3D, tendência que vem deixando os clientes 
bastante satisfeitos”, frisa Nádia.
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Arrojado
A construção do material a seco favorece uma 

rápida colocação, cujo acabamento é realizado em um 
dia, a depender da dimensão escolhida. “Por essas e 
outras temos conseguido ampliar o nosso mercado 
de atuação, atendendo clientes em muitas cidades 
da região”, diz Nádia.

Conforme a empresária, a parede 3D tem pos-
sibilitado um ar diferente a todos os ambientes 
decorados, tornando desnecessária a utilização de 
papel de parede ou pintura. “Tudo isso proporciona 
grande diferença ao ambiente, transmitindo um ar 
sofi sticado e arrojado”, enaltece, lembrando que o 
material possui boa durabilidade.

“O revestimento com parede 3D tem procura 
grande, tanto que o pessoal começa a enxergar com 
outros olhos e aos poucos vem aderindo, justamente 
pela qualidade do serviço e elegância proporcionada 
ao ambiente. Atendemos toda gama de interessados, 
seja nas áreas interna e escadaria de residências, e 
interna e externa dos comércios, assim como facha-
das”, destaca.

Investimento
Se engana quem acredita se tratar de um valor 

exorbitante para a decoração com parede 3D. Pelo 
contrário, o investimento é acessível e cabe no bolso 
do cliente, além de que o serviço pode ser negociado. 
O valor um pouco maior está observado caso seja co-
locado em uma parede com azulejo, que vai precisar 
de argamassa e contratar um pedreiro para fazer o 
acabamento e aplicar o rejunte. “Nós fazemos a exe-
cução e deixamos pronto para o cliente”, assegura.

Para oferecer praticidade, a empresa Gesso Ron-
don também parcela no cartão, no boleto e cheque, 
facilitando as condições de pagamento aos clientes. 
Outro diferencial está no desconto no caso de paga-
mento à vista, bem como negociação.

Outro serviço disponibilizado é o projeto 3D, 
através do qual a equipe vai até a obra, cria o projeto 
e o oferece para que o cliente visualize e tenha ideia 
de como o gesso vai fi car na sua casa ou empresa 
quando executado.

Gesso Rondon
Criada no ano 2000, atualmente a em-

presa Gesso Rondon é formada por uma 
equipe de 18 colaboradores, tendo como 
sócio-proprietário o casal José Pereira e 
Nádia Camargo.

Referência em toda a região, além de 
trabalhar com gesso comum - molduras, 
sancas abertas e fechadas, apliques, forro 
liso e trabalhado -, a empresa vem há muitos 
anos se aperfeiçoando no gesso acartonado 
- modelo dray wall -, que está em alta por ser 
uma construção a seco, mais rápida, leve e 
com menos desperdício de material, muito 
utilizada em forros e paredes. Também são 
disponibilizadas vistas de cimento para por-
tas e janelas, bem como taboados.

A Gesso Rondon está localizada na Rua 
XV de Novembro, centro de Marechal Cân-
dido Rondon. O telefone para contato é o 
(45) 3254-4566 ou também pelo Whatsapp 
(45) 99842-0021.

BANHEIRO é um dos ambientes que pode ser decorado com parede 3D

Visual arrojado na ESCADARIA: serviço vem 
crescendo de um ano para cá
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NÁDIA e JOSÉ CAMARGO são os 
sócios-proprietários da empresa

(45) 99842-0021.
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Ultrapassar obstáculos, am-
pliar a clientela através do 
oferecimento de produtos 
com qualidade e procedência 

garantida no que tange aos itens de cama, 
mesa e banho e expandir as atividades. Es-
tes são alguns dos objetivos da empresária 
nova-santa-rosense Diva Sandra Bloch.

A trajetória de sucesso da empre-
endedora foi iniciada cerca de oito anos 
atrás com a concepção da empresa Gabi 
Malhas, criada para oferecer produtos de 
renda e enfeitados, época na qual o percal 
estava no auge. Como os custos eram 
elevados, Diva se viu forçada a procurar 
uma alternativa, passando a trabalhar 
com malha. Apesar das difi culdades, uma 
vez que na fase inicial todos os serviços 
eram terceirizados, em pouco tempo o 
negócio prosperou e com o aumento dos 

pedidos foram registradas as primeiras 
contratações.

O tempo foi passando e a empreende-
dora viu a necessidade de criar a empresa 
Encantos Enxovais, fábrica de itens com-
pletos para cama, mesa e banho, incluindo 
lençol, fronha, edredom, cobre-leito. Em 
um segundo passo, o leque foi ampliado 
à venda de toalhas, panos de copa, arti-
gos de decoração, artesanatos, cortinas, 
blackout, persiana, colchão magnético e 
massageador, até trabalhar com mais itens. 
“Nós temos pijama, baby look e roupas 
para bebê. Além do enxoval, através da 
linha completa de cama, mesa e banho, 
estamos entrando na linha bebê, tanto que  
em certo tempo queremos disponibilizar a 
linha completa”, menciona a empresária, 
que há um ano investe no crescimento da 
moda bebê.

Dedicação, empenho e comprometimento são os compo-
nentes fundamentais para quem deseja ser bem-sucedido em 
toda atividade profi ssional, não importando a localidade. E isso 
Diva tem de sobra. A força de vontade e o profi ssionalismo 
da empreendedora possibilitam um novo passo: expandir a 
atuação para novos mercados.

“A gente sempre almeja avançar, porque todo negócio 
deve ir para frente. Para tanto, queremos expandir nossas 
atividades e comercializar nossos produtos em novas localida-
des, ampliar os horizontes. Mas, para que consigamos atingir 
este objetivo, também se mostra importante disponibilizar 
novidades que não são encontradas na nossa região”, frisa.

A nova-santa-rosense cita que a linha de enxovais caiu 
no gosto das pessoas. “Primamos por muita qualidade e 
mantemos fi éis os nossos clientes e parceiros, que são nossos 
maiores vendedores. Tudo isso, aliado a outros fatores, como, 
por exemplo, inovar, torna possível que estejamos um passo 
à frente. Esses são conceitos que praticamos diariamente 
na Encantos Enxovais, que prepara muitas novidades para o 
inverno”, conclui.

A empresa Encantos Enxovais 
está localizado na Avenida Tu-
cunduva, centro de Nova Santa 
Rosa. O telefone de contato é 
(45) 3253-1744.

Diva salienta que grande fatia do mercado 
consumidor dos enxovais se encontra nos 
Estados de Goiás, Mato Grosso, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, 
sendo que além dos profi ssionais registrados, a 
empresa conta com revendedores, assim como 
atende clientes como lojas. O local mais distante 
que recebeu os itens para cama, mesa e banho 
foi o Acre, bem como ampla gama de parceiros 
no vizinho país Paraguai. A mão de obra é ex-
clusivamente local e todos os itens revendidos 
no Brasil são produzidos em Nova Santa Rosa.

Experts quando o assunto envolve a casa, 
Diva menciona que as mulheres possuem 
visão mais aguçada no tocante aos produtos 
necessários para tornar a casa mais funcional. 
“Esse destaque também se estende na parte de 
cama, mesa e banho, pois enquanto o homem 
opta pelo mais prático, a mulher prefere algo 

mais requintado, sofi sticado, com um ar mais 
feminino e que garanta a apresentação de bom 
gosto. Nesse ponto a mulher sai na frente por ter 
mais vantagem do que o homem e visão maior 
em assuntos como este”, enaltece.

Antenada em prestigiar clientes com os 
gostos mais diversos, toda linha de itens de 
cama, mesa e banho da Encantos Enxovais, 
assim como o amplo leque de produtos, visam 
mesclar entre itens tradicionais e inovadores. 
“Existe público para os dois estilos. Há quem 
deseja algo mais simples, como sempre foi, 
assim como existe o cliente exigente e que não 
se contenta com algo básico, que almeja algo 
melhor, mais trabalhado, com acabamento per-
feito e material de excelente qualidade. Existem 
os dois perfi s a serem levados em consideração. 
Estamos trabalhando no atendimento a esses 
dois estilos de público”, salienta.

Empresária DIVA SANDRA 
BLOCH: “Primamos por 
muita qualidade e mantemos 
fi éis os nossos clientes e 
parceiros, que são nossos 
maiores vendedores. 
Esses são conceitos que 
praticamos diariamente”

Encantos Enxovais disponibiliza completa linha 
de itens de cama, mesa e banho. Produtos 

com qualidade ímpar e procedência garantida 
variam do tradicional ao sofi sticado

TOQUE E VISÃO 
feminina para alavancar 
o empreendimento

Fotos: Divulgação

PAREDE 3D 
imprime modernidade na 
decoração de ambientes

Tornar o ambiente com visual mais bonito e sofi sticado não é 
mais uma preocupação exclusiva de empresas. A decoração 
com parede 3D está crescendo em toda a região, sendo 
indicada para pessoas com bom gosto, podendo, ainda, ser 

aplicada nas áreas interna e externa de empresas e em fachadas, ou então 
para deixar mais elegante o visual das residências.

Com 18 anos de atuação em Marechal Cândido Rondon e municípios 
vizinhos, a empresa Gesso Rondon foi uma das primeiras da região a 
investir na decoração com parede 3D com material de resina. O objetivo, 
segundo a sócia-proprietária Nádia Camargo, está em imprimir um aspecto 
mais moderno às residências, entre outros locais, com a possibilidade 
de utilizar em escada, no hall de entrada e até 
mesmo em banheiros.

“A novidade está na parede 3D, que permite 
a aplicação em materiais de vários tipos, cuja pre-
ferência está sendo através da parede de resina, 
que segue em alta e pode ser usada nas áreas 
interna, externa e também em áreas molhadas. 
Em outras épocas era comum aplicar o azulejo, 
quando hoje está no auge tornar os ambientes 
mais bonitos e elegantes com o revestimento 
em 3D, tendência que vem deixando os clientes 
bastante satisfeitos”, frisa Nádia.
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Arrojado
A construção do material a seco favorece uma 

rápida colocação, cujo acabamento é realizado em um 
dia, a depender da dimensão escolhida. “Por essas e 
outras temos conseguido ampliar o nosso mercado 
de atuação, atendendo clientes em muitas cidades 
da região”, diz Nádia.

Conforme a empresária, a parede 3D tem pos-
sibilitado um ar diferente a todos os ambientes 
decorados, tornando desnecessária a utilização de 
papel de parede ou pintura. “Tudo isso proporciona 
grande diferença ao ambiente, transmitindo um ar 
sofi sticado e arrojado”, enaltece, lembrando que o 
material possui boa durabilidade.

“O revestimento com parede 3D tem procura 
grande, tanto que o pessoal começa a enxergar com 
outros olhos e aos poucos vem aderindo, justamente 
pela qualidade do serviço e elegância proporcionada 
ao ambiente. Atendemos toda gama de interessados, 
seja nas áreas interna e escadaria de residências, e 
interna e externa dos comércios, assim como facha-
das”, destaca.

Investimento
Se engana quem acredita se tratar de um valor 

exorbitante para a decoração com parede 3D. Pelo 
contrário, o investimento é acessível e cabe no bolso 
do cliente, além de que o serviço pode ser negociado. 
O valor um pouco maior está observado caso seja co-
locado em uma parede com azulejo, que vai precisar 
de argamassa e contratar um pedreiro para fazer o 
acabamento e aplicar o rejunte. “Nós fazemos a exe-
cução e deixamos pronto para o cliente”, assegura.

Para oferecer praticidade, a empresa Gesso Ron-
don também parcela no cartão, no boleto e cheque, 
facilitando as condições de pagamento aos clientes. 
Outro diferencial está no desconto no caso de paga-
mento à vista, bem como negociação.

Outro serviço disponibilizado é o projeto 3D, 
através do qual a equipe vai até a obra, cria o projeto 
e o oferece para que o cliente visualize e tenha ideia 
de como o gesso vai fi car na sua casa ou empresa 
quando executado.

Gesso Rondon
Criada no ano 2000, atualmente a em-

presa Gesso Rondon é formada por uma 
equipe de 18 colaboradores, tendo como 
sócio-proprietário o casal José Pereira e 
Nádia Camargo.

Referência em toda a região, além de 
trabalhar com gesso comum - molduras, 
sancas abertas e fechadas, apliques, forro 
liso e trabalhado -, a empresa vem há muitos 
anos se aperfeiçoando no gesso acartonado 
- modelo dray wall -, que está em alta por ser 
uma construção a seco, mais rápida, leve e 
com menos desperdício de material, muito 
utilizada em forros e paredes. Também são 
disponibilizadas vistas de cimento para por-
tas e janelas, bem como taboados.

A Gesso Rondon está localizada na Rua 
XV de Novembro, centro de Marechal Cân-
dido Rondon. O telefone para contato é o 
(45) 3254-4566 ou também pelo Whatsapp 
(45) 99842-0021.

BANHEIRO é um dos ambientes que pode ser decorado com parede 3D

Visual arrojado na ESCADARIA: serviço vem 
crescendo de um ano para cá
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NÁDIA e JOSÉ CAMARGO são os 
sócios-proprietários da empresa

(45) 99842-0021.
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Ser presenteado com fl ores é o desejo de muitas 
pessoas, especialmente das mulheres, seja 
pela diversidade de cores ou pela agradável 
fragrância do perfume. E dentro deste cenário 

as orquídeas lideram no quesito preferência, justamente 
por proporcionar maior durabilidade e pelo encantamento 
devido à variedade de espécies.

Oferecendo um visual de encher os olhos, com 
aproximadamente 100 variedades, o Sítio das Orquídeas 
é sinônimo de referência. Situado na Linha Esquina Ban-
deirantes, no distrito rondonense de Novo Três Passos, de 
propriedade da família Rohr, o cultivo de orquídeas vem 
sendo o carro-chefe há 25 anos, incluindo orquídeas com 
fl orescimento em variados períodos do ano.

Dentre as mais diversas espécies, uma está encan-
tando os colecionadores. Estamos falando da orquídea 
Vanda, de origem asiática, importada da Tailândia e que 
necessita de calor e umidade. As cores são excepcionais 
em tonalidades de amarelo, laranja, vermelho e rosa, com 
variações de tamanho e valores.

Para proporcionar o fascínio desejado, é necessário 
adotar pequeno capricho, por assim dizer, no cultivo 
da Vanda. Um exemplo está em oferecer um ambiente 
adequado, com bastante claridade. Prova disso é que no 
sítio a fl or está abrigada em uma estufa com 30% de sol 
durante o dia, além de ser irrigada diariamente com água. 
As mudas também requerem a aplicação de adubação na 
irrigação, por esse ser o alimento ideal absorvido pelas 
raízes. É que sem adubação e sem água a orquídea não vai 
desenvolver e nem fl orir como desejado, por isso precisa 
de tempo para a absorção. Quando levada para casa, o 
colecionador terá de molhar com borrifador até duas 
vezes ao dia no verão e em menor intensidade no inverno.

Diferencial
Há alguns diferenciais com relação à orquídea Vanda, entre eles o plantio adaptado ao 

clima da região. Com a necessidade de fi car com as raízes para fora do vaso, mostra-se ideal 
utilizar em cestinhas de madeira vazada para adequar essa espécie de orquídea ao clima mais 
seco. O plantio pode ser feito, ainda, na palmeira das árvores, contudo se torna mais rústica, 
diminuindo a necessidade de aguar tanto porque ela retira água do ambiente através da chuva.

A orquídea Vanda está na moda e tem grande procura por parte de colecionadores. Não 
se trata de uma orquídea nova, mas, sim, que está sendo mais conhecida no Brasil. Quando 
há cerca de 20 anos o custo desta espécie estava na faixa de R$ 500, hoje uma Vanda fl orida 
pode ser adquirida a partir de R$ 85, cujo valor pode subir a R$ 120, R$ 130, R$ 150 ou mais, 
dependendo da cor e do tamanho da planta.

Entre as vantagens com relação às outras fl ores está a alta durabilidade das fl ores, que 
possuem cores bem diferentes e chamativas, além de fl orescer mais do que uma vez por 
ano. Sem prazo de vida, a fl or se mantém exuberante a partir do cuidado dado a ela, cuja 
fl or dura em média 50 dias.

Ambiente ideal
Preocupados em disponibilizar um ambiente 

adequado ao desenvolvimento desta planta que 
tem atraído olhares pela sua beleza, o Sítio das 
Orquídeas enxergou a importância de disponibi-
lizar um local ideal. Foi então que decidiu-se pela 
construção de um orquidário exclusivo, denomi-
nado de Vandário, o qual abriga em torno de cinco 
mil orquídeas, possibilitando, ainda, investir em 
cores diferentes a partir da importação de 1,5 mil 
exemplares que chegaram recentemente, cuja 
fi nalidade está em oferecer uma muda bela e com 
preços mais acessíveis.

Embora esteja atingindo o auge nesta época, 
a comercialização da Vanda vem sendo registrada 
há dez anos, tendo como consumidor preferido 
o fi nal, no caso colecionador e mesmo quem é 
presenteado pelos seus familiares. Os clientes 
desse tipo de orquídeas estão em todas as loca-
lidades, exemplo disso é que muitos moradores 
de Marechal Cândido Rondon e região têm se 
sentido atraídos e aos poucos vêm optando pelas 
orquídeas Vanda.

Sítio
Parada obrigatória, o Sítio das 

Orquídeas é visitado por moradores 
de toda região, de outros Estados e 
dos vizinhos países, cujas orquídeas são 
adquiridas e levadas para os locais mais 
diversos. O empreendimento recebe 
visitas de grupos - especialmente de 
mulheres - no mês de março e ao longo 
do ano, oferecendo degustação com 
vários tipos de bolachas, pão de queijo 
e chá. No sítio também são produzidos 
diversos itens, como bolachas, cucas, 
pães, pão de queijo, roscas e morangos, 
alguns deles comercializados no local, 
enquanto a maioria dos panifi cados são 
vendidos na Feira do Produtor Rural, 
nas terças e sextas-feiras.

Para degustar as delícias produzi-
das pela família Rohr e admirar as fl ores,  
os interessados podem se dirigir ao Sítio 
das Orquídeas de segunda a sexta-feira, 
das 08 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. 
No sábado o local está aberto das 08 
às 12 horas. Para agendamentos espe-
ciais basta contatar pelo telefone (45) 
3254-1975.

orquídea Vanda está na moda

clima da região. Com a necessidade de fi car com as raízes para fora do vaso, mostra-se ideal 
utilizar em cestinhas de madeira vazada para adequar essa espécie de orquídea ao clima mais 
seco. O plantio pode ser feito, ainda, na palmeira das árvores, contudo se torna mais rústica, 
diminuindo a necessidade de aguar tanto porque ela retira água do ambiente através da chuva.

se trata de uma orquídea nova, mas, sim, que está sendo mais conhecida no Brasil. Quando 
há cerca de 20 anos o custo desta espécie estava na faixa de R$ 500, hoje uma Vanda fl orida 
pode ser adquirida a partir de R$ 85, cujo valor pode subir a R$ 120, R$ 130, R$ 150 ou mais, 
dependendo da cor e do tamanho da planta.

possuem cores bem diferentes e chamativas, além de fl orescer mais do que uma vez por 
ano. Sem prazo de vida, a fl or se mantém exuberante a partir do cuidado dado a ela, cuja 
fl or dura em média 50 dias.

Cestinhas de madeira vazada adaptam orquídea 
Vanda ao clima mais seco da região

Orquídeas expostas no Vandário construído como 
ambiente ideal ao desenvolvimento das mudas

Cores diferentes 
e chamativas: 
atributos das 
fl ores que 
se mantêm 
exuberantes 
e com maior 
durabilidade

Cultivo e venda de morango acontecem no Sítio 
das Orquídeas e na Feira do Produtor Rural
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MOVIDAS POR 
DESAFIOS

uebrar conceitos anteriormente esta-
belecidos talvez seja um dos principais 
desafi os que vêm sendo ultrapassados 
com muita determinação, diga-se de 
passagem, pelas jovens advogadas 
Sabrina Poyer Kranz, Fernanda Aline 

Schwartzbach Meyer e Bianca Cristiane Martins Witt. 
Elas são amigas há anos e colaram grau na turma 
do ano de 2015. Apesar disso, durante algum tempo 
cada uma trilhou seu caminho até surgir a ideia de 
se unir e, em 2017, iniciar as atividades do escritório 
KMW Advocacia.

Jogo de cintura e habilidade não faltam às ad-
vogadas, que entraram com tudo em um universo 
masculino e no qual a experiência profi ssional exerce 
muita infl uência. Apesar da constante em deixar 
os obstáculos para trás e partir em busca dos seus 
sonhos, as três jovens destacam que as mulheres 
nasceram aptas a conciliar tudo o que for preciso. 
Não à toa, fazem a diferença, amam demais a pro-
fi ssão escolhida e, para completar, estão realizadas.

Para conquistar o respeito enquanto advogadas, 
que até pouco tempo era uma profi ssão dominada 
por homens, as jovens mencionam que tomam 
cuidados em relação a inúmeros detalhes. Um dos 
principais está ligado à postura profi ssional, sempre 
exercida com muita seriedade. Embora sejam jovens 
e mulheres, Sabrina, Fernanda e Bianca salientam que 
são tratadas com respeito por todos os integrantes 
do Poder Judiciário. Com competência e dedicação 
de sobra, elas provam que aos poucos as mulheres 
estão sendo mais reconhecidas e valorizadas, inde-
pendente da área de atuação.

Esfera Criminal
Sabrina tem 25 anos e no período da faculdade 

começou a trabalhar em uma indústria na cidade 
de Mercedes, permanecendo lá por algum tempo 
após se formar. “Eu estava em uma empresa boa, 
porém sentia que poderia me realizar trabalhando 
como advogada, então conversei com as meninas e 
decidimos abrir o escritório. Trabalhar com elas me 
deixa feliz”, frisa.

A jovem optou por atuar no Direito Criminal, área 
que ganhou seu apreço já nos tempos da faculdade. 
“É algo que você entende de maneira mais fácil e 
que lida com a vida, com a liberdade da pessoa, 
não com o setor fi nanceiro ou qualquer outro bem, 
essa é a nossa liberdade e poder lidar com isso me 
encanta”, pontua.

Ela relata que no geral as pessoas se sentem mais 

à vontade ao ver uma mulher atuando como advo-
gada, independente de que lado do tribunal esteja. 
Isso, segundo Sabrina, foi constatado em casos de 
violência doméstica, uma vez que a vítima se sentiu 
confortável mesmo com a advogada defendendo 
o agressor. “Vejo que nós, mulheres, tratamos as 
questões com mais amor e afeto, o que deixa tudo 
mais fácil”, entende.

Previdenciário
Fernanda tem 24 anos e já no primeiro ano da 

faculdade estagiou no Ministério Público com uma 
promotora de justiça, mais tarde passou a trabalhar 
na Vara Cível com uma cartorária e depois teve a 
oportunidade de atuar com a juíza do Juizado Espe-
cial Cível. “Trabalhar com mulheres tão infl uentes no 
mundo jurídico fez-me acreditar no sucesso da classe 
feminina também no judiciário. Apesar de idealizar 
nossa sociedade entre amigas desde a faculdade, 
esse sonho concretizou-se somente após três anos 
de trabalho em outro escritório de advocacia”, conta.

A escolha pelo Direito Previdenciário se deu a 
partir do interesse de Fernanda em ajudar as pessoas. 
“Esta é uma área do direito na qual eu posso ajudar 
as pessoas a terem seus benefícios concedidos ou 
restabelecidos, benefícios estes muitas vezes nega-
dos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
intermediar a concessão da aposentadoria, pensão 
ou auxílio a uma pessoa necessitada me cativa”, 
acrescenta.

Fernanda enaltece que as mulheres passam 
por uma luta diária, muito maior do que os homens, 
isso por não exercerem tanta autoridade. “Quando 
os clientes chegam ao escritório, pensam encontrar 
aquela fi gura masculina e experiente, mais velha. Não 
é só o fato de ser mulher que difi culta, mas também 
a minha idade. Então, apesar de eu estar formada 
há três anos, ter estagiado durante muito tempo no 
ramo do direito, e possuir diploma de pós-graduação 
em Direito Previdenciário, quando estou atendendo 
um cliente sinto que nem sempre há credibilidade. 
Por isso faço questão de explanar toda minha tra-
jetória, a fi m de tranquilizar o segurado e deixá-lo 
confi ante de que vou trabalhar com muita dedicação 
e competência no seu caso, da mesma maneira que 
seria tratado por um advogado homem com muitos 
anos de carreira”. Destaca ainda, que “não importa 
a idade, ou aparência do profi ssional, mas sim o 
conhecimento buscado diariamente para melhor 
compreender e defender os direitos previdenciários 
dos segurados”, reforça.
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Q
Direito Civil e Família
Bianca, de 25 anos, revela que ser advogada é 

um projeto de infância, um sonho que sempre teve 
para a sua vida, assim como ter um escritório de 
advocacia. Sendo assim, no quarto ano da faculdade 
ela passou a estagiar em um escritório até se graduar. 
“Na faculdade nós três pensávamos em abrir um 
escritório e trabalhar juntas, mas este projeto fi cou 
temporariamente arquivado até que o colocamos 
em prática. Isso ocorreu porque cada uma tinha uma 
situação. Eu, por exemplo, aceitei o convite de ser 
sócia do advogado onde havia estagiado. Como o 
meu projeto sempre foi ser reconhecida e que meu 
nome sobressaísse, conversei com as meninas e nós 
decidimos montar o escritório”, relata.

Apaixonada pelo Direito de Família, este campo, 
junto com o Direito Civil, foi o escolhido por Bianca 
para trilhar sua trajetória profi ssional. “O meu TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso) foi ligado às rela-
ções familiares e inovações jurídicas que têm no ramo 
e o Direito Civil vem em consequência de trabalhar 
com empresários, pois meu pai é empresário e isso 
sempre chamou a minha atenção. No campo do 
Direito da Família eu lido muito com as emoções, 
motivo pelo qual em minhas consultas trato desses 
casos com maior delicadeza e compreensão. Desde 
pequena eu escutava o meu pai dizer: ‘fi lha, você vai 
crescer, ter o seu próprio sustento e ser uma mulher 
independente’”, diz.

Ela salienta que no ramo do direito para exercer 
as diferentes áreas se faz necessário ter vocação, 
sendo que encontrou a sua sendo advogada. “Me 
senti fascinada pelo Direito e o que ele proporciona na 
vida das pessoas e foi isso o que me inspirou a correr 
atrás da realização do meu grande sonho. Percebo 
que a mulher estar inserida no mercado de trabalho 
e exercendo papéis de grande destaque são formas 
de inspiração para todas nós, estar integrada na 
sociedade é sinônimo de independência e realização 
profi ssional”, fi naliza.

Advogadas SABRINA POYER KRANZ, FERNANDA ALINE SCHWARTZBACH 
MEYER e BIANCA CRISTIANE MARTINS WITT: unidas e confi antes de 
que as mulheres têm potencial para conquistas cada vez maiores

Joni Lang/O
P
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Ser presenteado com fl ores é o desejo de muitas 
pessoas, especialmente das mulheres, seja 
pela diversidade de cores ou pela agradável 
fragrância do perfume. E dentro deste cenário 

as orquídeas lideram no quesito preferência, justamente 
por proporcionar maior durabilidade e pelo encantamento 
devido à variedade de espécies.

Oferecendo um visual de encher os olhos, com 
aproximadamente 100 variedades, o Sítio das Orquídeas 
é sinônimo de referência. Situado na Linha Esquina Ban-
deirantes, no distrito rondonense de Novo Três Passos, de 
propriedade da família Rohr, o cultivo de orquídeas vem 
sendo o carro-chefe há 25 anos, incluindo orquídeas com 
fl orescimento em variados períodos do ano.

Dentre as mais diversas espécies, uma está encan-
tando os colecionadores. Estamos falando da orquídea 
Vanda, de origem asiática, importada da Tailândia e que 
necessita de calor e umidade. As cores são excepcionais 
em tonalidades de amarelo, laranja, vermelho e rosa, com 
variações de tamanho e valores.

Para proporcionar o fascínio desejado, é necessário 
adotar pequeno capricho, por assim dizer, no cultivo 
da Vanda. Um exemplo está em oferecer um ambiente 
adequado, com bastante claridade. Prova disso é que no 
sítio a fl or está abrigada em uma estufa com 30% de sol 
durante o dia, além de ser irrigada diariamente com água. 
As mudas também requerem a aplicação de adubação na 
irrigação, por esse ser o alimento ideal absorvido pelas 
raízes. É que sem adubação e sem água a orquídea não vai 
desenvolver e nem fl orir como desejado, por isso precisa 
de tempo para a absorção. Quando levada para casa, o 
colecionador terá de molhar com borrifador até duas 
vezes ao dia no verão e em menor intensidade no inverno.

Diferencial
Há alguns diferenciais com relação à orquídea Vanda, entre eles o plantio adaptado ao 

clima da região. Com a necessidade de fi car com as raízes para fora do vaso, mostra-se ideal 
utilizar em cestinhas de madeira vazada para adequar essa espécie de orquídea ao clima mais 
seco. O plantio pode ser feito, ainda, na palmeira das árvores, contudo se torna mais rústica, 
diminuindo a necessidade de aguar tanto porque ela retira água do ambiente através da chuva.

A orquídea Vanda está na moda e tem grande procura por parte de colecionadores. Não 
se trata de uma orquídea nova, mas, sim, que está sendo mais conhecida no Brasil. Quando 
há cerca de 20 anos o custo desta espécie estava na faixa de R$ 500, hoje uma Vanda fl orida 
pode ser adquirida a partir de R$ 85, cujo valor pode subir a R$ 120, R$ 130, R$ 150 ou mais, 
dependendo da cor e do tamanho da planta.

Entre as vantagens com relação às outras fl ores está a alta durabilidade das fl ores, que 
possuem cores bem diferentes e chamativas, além de fl orescer mais do que uma vez por 
ano. Sem prazo de vida, a fl or se mantém exuberante a partir do cuidado dado a ela, cuja 
fl or dura em média 50 dias.

Ambiente ideal
Preocupados em disponibilizar um ambiente 

adequado ao desenvolvimento desta planta que 
tem atraído olhares pela sua beleza, o Sítio das 
Orquídeas enxergou a importância de disponibi-
lizar um local ideal. Foi então que decidiu-se pela 
construção de um orquidário exclusivo, denomi-
nado de Vandário, o qual abriga em torno de cinco 
mil orquídeas, possibilitando, ainda, investir em 
cores diferentes a partir da importação de 1,5 mil 
exemplares que chegaram recentemente, cuja 
fi nalidade está em oferecer uma muda bela e com 
preços mais acessíveis.

Embora esteja atingindo o auge nesta época, 
a comercialização da Vanda vem sendo registrada 
há dez anos, tendo como consumidor preferido 
o fi nal, no caso colecionador e mesmo quem é 
presenteado pelos seus familiares. Os clientes 
desse tipo de orquídeas estão em todas as loca-
lidades, exemplo disso é que muitos moradores 
de Marechal Cândido Rondon e região têm se 
sentido atraídos e aos poucos vêm optando pelas 
orquídeas Vanda.

Sítio
Parada obrigatória, o Sítio das 

Orquídeas é visitado por moradores 
de toda região, de outros Estados e 
dos vizinhos países, cujas orquídeas são 
adquiridas e levadas para os locais mais 
diversos. O empreendimento recebe 
visitas de grupos - especialmente de 
mulheres - no mês de março e ao longo 
do ano, oferecendo degustação com 
vários tipos de bolachas, pão de queijo 
e chá. No sítio também são produzidos 
diversos itens, como bolachas, cucas, 
pães, pão de queijo, roscas e morangos, 
alguns deles comercializados no local, 
enquanto a maioria dos panifi cados são 
vendidos na Feira do Produtor Rural, 
nas terças e sextas-feiras.

Para degustar as delícias produzi-
das pela família Rohr e admirar as fl ores,  
os interessados podem se dirigir ao Sítio 
das Orquídeas de segunda a sexta-feira, 
das 08 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. 
No sábado o local está aberto das 08 
às 12 horas. Para agendamentos espe-
ciais basta contatar pelo telefone (45) 
3254-1975.

orquídea Vanda está na moda

clima da região. Com a necessidade de fi car com as raízes para fora do vaso, mostra-se ideal 
utilizar em cestinhas de madeira vazada para adequar essa espécie de orquídea ao clima mais 
seco. O plantio pode ser feito, ainda, na palmeira das árvores, contudo se torna mais rústica, 
diminuindo a necessidade de aguar tanto porque ela retira água do ambiente através da chuva.

se trata de uma orquídea nova, mas, sim, que está sendo mais conhecida no Brasil. Quando 
há cerca de 20 anos o custo desta espécie estava na faixa de R$ 500, hoje uma Vanda fl orida 
pode ser adquirida a partir de R$ 85, cujo valor pode subir a R$ 120, R$ 130, R$ 150 ou mais, 
dependendo da cor e do tamanho da planta.

possuem cores bem diferentes e chamativas, além de fl orescer mais do que uma vez por 
ano. Sem prazo de vida, a fl or se mantém exuberante a partir do cuidado dado a ela, cuja 
fl or dura em média 50 dias.

Cestinhas de madeira vazada adaptam orquídea 
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das Orquídeas e na Feira do Produtor Rural
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DESAFIOS

uebrar conceitos anteriormente esta-
belecidos talvez seja um dos principais 
desafi os que vêm sendo ultrapassados 
com muita determinação, diga-se de 
passagem, pelas jovens advogadas 
Sabrina Poyer Kranz, Fernanda Aline 

Schwartzbach Meyer e Bianca Cristiane Martins Witt. 
Elas são amigas há anos e colaram grau na turma 
do ano de 2015. Apesar disso, durante algum tempo 
cada uma trilhou seu caminho até surgir a ideia de 
se unir e, em 2017, iniciar as atividades do escritório 
KMW Advocacia.

Jogo de cintura e habilidade não faltam às ad-
vogadas, que entraram com tudo em um universo 
masculino e no qual a experiência profi ssional exerce 
muita infl uência. Apesar da constante em deixar 
os obstáculos para trás e partir em busca dos seus 
sonhos, as três jovens destacam que as mulheres 
nasceram aptas a conciliar tudo o que for preciso. 
Não à toa, fazem a diferença, amam demais a pro-
fi ssão escolhida e, para completar, estão realizadas.

Para conquistar o respeito enquanto advogadas, 
que até pouco tempo era uma profi ssão dominada 
por homens, as jovens mencionam que tomam 
cuidados em relação a inúmeros detalhes. Um dos 
principais está ligado à postura profi ssional, sempre 
exercida com muita seriedade. Embora sejam jovens 
e mulheres, Sabrina, Fernanda e Bianca salientam que 
são tratadas com respeito por todos os integrantes 
do Poder Judiciário. Com competência e dedicação 
de sobra, elas provam que aos poucos as mulheres 
estão sendo mais reconhecidas e valorizadas, inde-
pendente da área de atuação.

Esfera Criminal
Sabrina tem 25 anos e no período da faculdade 

começou a trabalhar em uma indústria na cidade 
de Mercedes, permanecendo lá por algum tempo 
após se formar. “Eu estava em uma empresa boa, 
porém sentia que poderia me realizar trabalhando 
como advogada, então conversei com as meninas e 
decidimos abrir o escritório. Trabalhar com elas me 
deixa feliz”, frisa.

A jovem optou por atuar no Direito Criminal, área 
que ganhou seu apreço já nos tempos da faculdade. 
“É algo que você entende de maneira mais fácil e 
que lida com a vida, com a liberdade da pessoa, 
não com o setor fi nanceiro ou qualquer outro bem, 
essa é a nossa liberdade e poder lidar com isso me 
encanta”, pontua.

Ela relata que no geral as pessoas se sentem mais 

à vontade ao ver uma mulher atuando como advo-
gada, independente de que lado do tribunal esteja. 
Isso, segundo Sabrina, foi constatado em casos de 
violência doméstica, uma vez que a vítima se sentiu 
confortável mesmo com a advogada defendendo 
o agressor. “Vejo que nós, mulheres, tratamos as 
questões com mais amor e afeto, o que deixa tudo 
mais fácil”, entende.

Previdenciário
Fernanda tem 24 anos e já no primeiro ano da 

faculdade estagiou no Ministério Público com uma 
promotora de justiça, mais tarde passou a trabalhar 
na Vara Cível com uma cartorária e depois teve a 
oportunidade de atuar com a juíza do Juizado Espe-
cial Cível. “Trabalhar com mulheres tão infl uentes no 
mundo jurídico fez-me acreditar no sucesso da classe 
feminina também no judiciário. Apesar de idealizar 
nossa sociedade entre amigas desde a faculdade, 
esse sonho concretizou-se somente após três anos 
de trabalho em outro escritório de advocacia”, conta.

A escolha pelo Direito Previdenciário se deu a 
partir do interesse de Fernanda em ajudar as pessoas. 
“Esta é uma área do direito na qual eu posso ajudar 
as pessoas a terem seus benefícios concedidos ou 
restabelecidos, benefícios estes muitas vezes nega-
dos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
intermediar a concessão da aposentadoria, pensão 
ou auxílio a uma pessoa necessitada me cativa”, 
acrescenta.

Fernanda enaltece que as mulheres passam 
por uma luta diária, muito maior do que os homens, 
isso por não exercerem tanta autoridade. “Quando 
os clientes chegam ao escritório, pensam encontrar 
aquela fi gura masculina e experiente, mais velha. Não 
é só o fato de ser mulher que difi culta, mas também 
a minha idade. Então, apesar de eu estar formada 
há três anos, ter estagiado durante muito tempo no 
ramo do direito, e possuir diploma de pós-graduação 
em Direito Previdenciário, quando estou atendendo 
um cliente sinto que nem sempre há credibilidade. 
Por isso faço questão de explanar toda minha tra-
jetória, a fi m de tranquilizar o segurado e deixá-lo 
confi ante de que vou trabalhar com muita dedicação 
e competência no seu caso, da mesma maneira que 
seria tratado por um advogado homem com muitos 
anos de carreira”. Destaca ainda, que “não importa 
a idade, ou aparência do profi ssional, mas sim o 
conhecimento buscado diariamente para melhor 
compreender e defender os direitos previdenciários 
dos segurados”, reforça.
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Q
Direito Civil e Família
Bianca, de 25 anos, revela que ser advogada é 

um projeto de infância, um sonho que sempre teve 
para a sua vida, assim como ter um escritório de 
advocacia. Sendo assim, no quarto ano da faculdade 
ela passou a estagiar em um escritório até se graduar. 
“Na faculdade nós três pensávamos em abrir um 
escritório e trabalhar juntas, mas este projeto fi cou 
temporariamente arquivado até que o colocamos 
em prática. Isso ocorreu porque cada uma tinha uma 
situação. Eu, por exemplo, aceitei o convite de ser 
sócia do advogado onde havia estagiado. Como o 
meu projeto sempre foi ser reconhecida e que meu 
nome sobressaísse, conversei com as meninas e nós 
decidimos montar o escritório”, relata.

Apaixonada pelo Direito de Família, este campo, 
junto com o Direito Civil, foi o escolhido por Bianca 
para trilhar sua trajetória profi ssional. “O meu TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso) foi ligado às rela-
ções familiares e inovações jurídicas que têm no ramo 
e o Direito Civil vem em consequência de trabalhar 
com empresários, pois meu pai é empresário e isso 
sempre chamou a minha atenção. No campo do 
Direito da Família eu lido muito com as emoções, 
motivo pelo qual em minhas consultas trato desses 
casos com maior delicadeza e compreensão. Desde 
pequena eu escutava o meu pai dizer: ‘fi lha, você vai 
crescer, ter o seu próprio sustento e ser uma mulher 
independente’”, diz.

Ela salienta que no ramo do direito para exercer 
as diferentes áreas se faz necessário ter vocação, 
sendo que encontrou a sua sendo advogada. “Me 
senti fascinada pelo Direito e o que ele proporciona na 
vida das pessoas e foi isso o que me inspirou a correr 
atrás da realização do meu grande sonho. Percebo 
que a mulher estar inserida no mercado de trabalho 
e exercendo papéis de grande destaque são formas 
de inspiração para todas nós, estar integrada na 
sociedade é sinônimo de independência e realização 
profi ssional”, fi naliza.

Advogadas SABRINA POYER KRANZ, FERNANDA ALINE SCHWARTZBACH 
MEYER e BIANCA CRISTIANE MARTINS WITT: unidas e confi antes de 
que as mulheres têm potencial para conquistas cada vez maiores

Joni Lang/O
P
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Separação
Para a advogada, é fundamental que o respeito perdure entre as pessoas optantes pelo 

casamento civil, mesmo que no futuro acabem por se separar. “Há casais que convivem 
informalmente juntos para o resto de suas vidas, portanto o que faz a união dar certo não 
são as leis, mas, sim, o respeito e a reciprocidade no amor”, expõe, fi nalizando: “Ainda que 
este regime seja diferente do casamento, ele também assegura aos casais deveres e direitos 
que deverão ser devidamente reconhecidos por ambos antes de declarar a união estável”.

Especialista em Direito Trabalhista e Direito da Família, advogada NAIR SCRIPCHENCO GALLES: 
“Se porventura o casal não pretende dividir os bens em partes iguais, antes de se unir é necessário 

obter o pacto de conviventes, o que determina a separação legal do patrimônio”
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Modelo de convivência conju-
gal, as uniões estáveis vêm 
se tornando cada vez mais 
difundidas na região Oeste do 

Paraná. Assim como no casamento civil, trata-se 
de uma relação pautada no respeito, na convi-
vência contínua, duradoura e pública entre duas 
pessoas que têm por objetivo constituir uma 
família. Tal defi nição está descrita no inciso 3º 
do artigo 226 da Constituição Federal.

Todavia, este regime conjugal assegura 
direitos e o cumprimento de deveres a fi m de 
preservar os envolvidos. Prova disso é que no 
último ano o Supremo Tribunal Federal (STF) 
equiparou a união estável ao casamento civil 
no que concerne ao direito de sucessão do 
companheiro herdeiro. Há critérios a serem 
levados em consideração antes de fi rmar ou 
dissolver a união estável, incluindo o desejo 
dos companheiros em constituir família. Para 
tanto, faz-se necessário que os interessados 
tomem certos cuidados.

Profi ssional do Direito com atuação há mais 
de 20 anos em Marechal Cândido Rondon, a 
advogada Nair Scripchenco Galles, especialista 
em Direito Trabalhista e Direito da Família, alerta 
que não basta simplesmente viver sob o mesmo 
teto para alegar a união estável. “Para ser feita 
a declaração do regime, o casal deverá provar 
as intenções de constituir família, ou seja, não 
precisa ter fi lhos, mas deve apresentar outra 
prova de intenção de construir um ambiente 
familiar, ou então fi cará impedido de estabelecer 
a união estável, mesmo que esteja morando 
junto. Por sua vez, um casal que está junto há 
algum tempo e tem fi lhos, porém não vive sob o 
mesmo teto, pode concretizar a união”, explica.

Outra possibilidade em que há permissão 
para declarar a união estável, aponta a advoga-
da, está no caso de parceiros que vivem juntos, 
não têm fi lhos, dividem as despesas e mantêm 
relacionamento publicamente reconhecido.

Deveres
“No relacionamento de união estável os 

deveres do casal são baseados no respeito, no 
sustento e na educação dos fi lhos, assim como 
no subsídio moral e material. Desta forma, os 
bens materiais adquiridos durante o período de 
relacionamento por qualquer um dos dois são 
considerados fruto do trabalho pertencendo a 
ambos. Caso ocorra a separação, os trâmites se 
assemelham aos da separação judicial, havendo 
pensão alimentícia, guarda dos fi lhos e partilha 
dos bens”, detalha. Se porventura o casal 

não pretende dividir os bens em partes iguais, 
antes de se unir é necessário obter o pacto de 
conviventes, o que determina a separação legal 
do patrimônio.

Falecimento
No caso em que advenha a morte do com-

panheiro, ocorre a divisão dos bens comprados 
durante a relação de convívio, fi cando a metade 
destes para a companheira. Os demais bens 
comprados pelo casal, bem como os individuais 
do falecido, equivalem à herança do mesmo, 
portanto a companheira só tem direito à me-
tade dos bens adquiridos ao longo da relação, 
salienta a advogada.

Nesta senda, caso o casal vier a ter fi lhos, a 

herança será repartida em partes iguais entre 
eles. “Se houver fi lhos somente do ex-com-
panheiro, a mulher fi cará com metade do que 
couber a cada um deles. Quando o falecido dis-
puser de outros familiares como pais e irmãos, 
a companheira terá direito a 1/3 dos bens. Já em 
não havendo herdeiro do falecido, entende-se 
que a companheira fi cará com toda a herança 
deixada por ele”, esclarece.

Nair ressalta ser de direito da companheira 
a pensão por morte do falecido segurado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou 
servidor público. “Caso o falecido companheiro 
já tenha sido anteriormente casado e ainda não 
divorciado, a divisão do benefício previdenciário 
ocorrerá entre a companheira e a ex-esposa”, 
alerta.

MULHER ADVOGADA: 
desafi �  e protagonismo

Embora o número de advogados e advo-
gadas seja muito próximo, o espaço na 
área do Direito ainda é dominado pelos 
homens. Tal realidade continua impondo 

desafi os às mulheres que decidem optar pela área 
jurídica como profi ssão. 

Segundo a advogada maripaense Scheila Baú 
Gabriel, como o ramo advocatício ainda é dominado 
por homens, há uma forte desconfi ança por parte 
de clientes, principalmente do público masculino, 
em contratarem mulheres advogadas, por consi-
derarem que elas não terão capacidade ou “pulso 
forte” para resolver os confl itos. “Nós, mulheres 
advogadas, temos a mesma capacidade, no entan-

to, temos a leveza e a delicadeza para resolvermos as 
situações mais complicadas. Mas esse ainda é um desafi o 

a ser superado”, destaca a profi ssional.
Especialista em Direito do Trabalho e de Família, Scheila 

comenta que da mesma maneira que são percebidas dife-
renças na área jurídica entre homens e mulheres, também 
há quando o assunto é contrato de trabalho. “A Reforma 
Trabalhista que entrou em vigor em 11 de novembro de 
2017 apresenta alguns avanços na tentativa de reduzir a 
desigualdade dos gêneros. A primeira alteração foi a revo-
gação do artigo que previa que a mulher tinha o direito de 
usufruir 15 minutos de intervalo antes de iniciar uma jornada 
extraordinária, fato que nos dias de hoje não faz mais sen-
tido”, diz, emendando: “A reforma ainda contempla novas 
modalidades de emprego, dentre elas o teletrabalho, o 
trabalho intermitente e o trabalho autônomo, por exemplo, 
que podem ser uma solução alternativa às mulheres, consi-
derando uma maior fl exibilização da jornada de trabalho”. 

Desta forma, na visão da advogada, as mulheres 
podem organizar seu tempo para as demais obrigações 
que geralmente fi cam inerentes a elas, como a criação dos 
fi lhos, trabalhos de casa e estudos, sem contar a economia 
de tempo com o deslocamento para o local de trabalho. 
“Embora a reforma tenha dado um pontapé inicial, ainda 
há muito a ser feito. Via de regra o fato da gravidez e do pe-
ríodo de licença-maternidade, embora inquestionavelmente 
importantes para a saúde da mulher e da criança, ainda são 
entraves para a contratação das mulheres em igualdade com 
os homens. Felizmente a Reforma Trabalhista apresenta 
alguns sinais para minimizar os efeitos dessa diferença, mas 
de maneira alguma a legislação deve afastar ou diminuir o 
anseio da mulher em viver com plenitude a maternidade”, 
enaltece Scheila.

União de caminh� 
Scheila se formou em técnica contábil em 1997 pelo 

Colégio Estadual Santo Agostinho, em Palotina, e em ba-
charel em Direito pela Universidade Paranaense (Unipar), 
de Toledo, em 2003. 

Seus pais são contadores há mais de 40 anos em Maripá 
e prestam serviços em toda a região. Scheila desde pequena 
gostava de ajudar no escritório e conta que começou a 
trabalhar muito nova, ainda no Ensino Médio. “Depois que 
me formei técnica contábil, decidi fazer Direito por ser uma 
área que nos proporciona uma visão abrangente das coisas 
e complementa todo o entendimento que já possuía na área 
contábil, principalmente no setor de recursos humanos, o qual 
tem sua base no Direito Trabalhista”, menciona. “A área jurídi-
ca nos proporciona um aprendizado para a vida, mesmo para 
quem não trabalhe profi ssionalmente no ramo”, completa. 

A advogada reitera que sua carreira jurídica complemen-
ta seus conhecimentos na área contábil. “Como trabalhei 
desde meus 15 anos junto ao escritório de contabilidade 
do meu pai, fazendo diversas atividades, tenho um vasto 
conhecimento em outras áreas, mas especifi camente na 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ITR, CCIR e 
outros contratos diversos. Desse modo, a decisão de estudar 
Direito me proporcionou uma visão mais ampla dos fatos 
em geral”, pontua. 

Área abrangente
Por atuar em uma cidade pequena, Scheila diz que não 

atende exclusivamente uma área específi ca no Direito. “Meu 
trabalho é mais abrangente e muito mais de assessoria e con-
sultoria à população em todas as áreas, seja previdenciária, 
civil, tributária, empresarial, trabalhista, família ou outras. 
Acabo atuando como um ‘clínico geral’, em todas as áreas, 
para atender à necessidade das pessoas que residem no 
município”, expõe.

A advogada ainda acredita que quando se faz o que 
ama não é preciso trabalhar por nenhum dia. “Estar a serviço 
das pessoas é que nos preenche e é para isso que estamos 
nesse mundo. Tenho muito orgulho em poder servir aos 
cidadãos da cidade onde nasci e cresci, e esse trabalho me 
satisfaz como pessoa humana e também fi nanceiramente”, 
declara Scheila.

A profi ssional revela que gosta de atuar na área de 
família e previdência, pois vê além de processos a satis-
fação e a gratidão das pessoas ao conseguirem resolver 
seus problemas. “Isso faz com que me sinta realizada pelo 
trabalho desenvolvido. Quando, por exemplo, conseguimos 
uma aposentadoria para alguém que após anos de trabalho 
espera ansiosamente por este momento, não há satisfação 
e prazer que pague o orgulho pela profi ssão. Já ouvi clientes 
me dizerem ‘você foi um anjo na minha vida’, e isso não tem 
preço”, considera.
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Advogada SCHEILA BAÚ Gabriel defi ne a área jurídica como um aprendizado para a vida: “Estar a serviço 
das pessoas é que nos preenche e é para isso que estamos nesse mundo”

Scheila diz que tem como espelho do trabalho o 
seu pai, Joni José Baú, que é contador e há mais de 
45 anos presta serviços na cidade de Maripá e região. 
“Ele sempre se dedicou ao trabalho e principalmente 
a ouvir e resolver o problema das pessoas que o 

procuram, independente de raça e partido político, 
o que numa cidade pequena acaba se tornando muito 
forte, e sem necessariamente pensar no recebimento 
fi nanceiro, o qual acaba sendo uma consequência do 
bom serviço prestado”, analisa. 

� emplo 

Divulgação
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Separação
Para a advogada, é fundamental que o respeito perdure entre as pessoas optantes pelo 

casamento civil, mesmo que no futuro acabem por se separar. “Há casais que convivem 
informalmente juntos para o resto de suas vidas, portanto o que faz a união dar certo não 
são as leis, mas, sim, o respeito e a reciprocidade no amor”, expõe, fi nalizando: “Ainda que 
este regime seja diferente do casamento, ele também assegura aos casais deveres e direitos 
que deverão ser devidamente reconhecidos por ambos antes de declarar a união estável”.

Especialista em Direito Trabalhista e Direito da Família, advogada NAIR SCRIPCHENCO GALLES: 
“Se porventura o casal não pretende dividir os bens em partes iguais, antes de se unir é necessário 

obter o pacto de conviventes, o que determina a separação legal do patrimônio”
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Modelo de convivência conju-
gal, as uniões estáveis vêm 
se tornando cada vez mais 
difundidas na região Oeste do 

Paraná. Assim como no casamento civil, trata-se 
de uma relação pautada no respeito, na convi-
vência contínua, duradoura e pública entre duas 
pessoas que têm por objetivo constituir uma 
família. Tal defi nição está descrita no inciso 3º 
do artigo 226 da Constituição Federal.

Todavia, este regime conjugal assegura 
direitos e o cumprimento de deveres a fi m de 
preservar os envolvidos. Prova disso é que no 
último ano o Supremo Tribunal Federal (STF) 
equiparou a união estável ao casamento civil 
no que concerne ao direito de sucessão do 
companheiro herdeiro. Há critérios a serem 
levados em consideração antes de fi rmar ou 
dissolver a união estável, incluindo o desejo 
dos companheiros em constituir família. Para 
tanto, faz-se necessário que os interessados 
tomem certos cuidados.

Profi ssional do Direito com atuação há mais 
de 20 anos em Marechal Cândido Rondon, a 
advogada Nair Scripchenco Galles, especialista 
em Direito Trabalhista e Direito da Família, alerta 
que não basta simplesmente viver sob o mesmo 
teto para alegar a união estável. “Para ser feita 
a declaração do regime, o casal deverá provar 
as intenções de constituir família, ou seja, não 
precisa ter fi lhos, mas deve apresentar outra 
prova de intenção de construir um ambiente 
familiar, ou então fi cará impedido de estabelecer 
a união estável, mesmo que esteja morando 
junto. Por sua vez, um casal que está junto há 
algum tempo e tem fi lhos, porém não vive sob o 
mesmo teto, pode concretizar a união”, explica.

Outra possibilidade em que há permissão 
para declarar a união estável, aponta a advoga-
da, está no caso de parceiros que vivem juntos, 
não têm fi lhos, dividem as despesas e mantêm 
relacionamento publicamente reconhecido.

Deveres
“No relacionamento de união estável os 

deveres do casal são baseados no respeito, no 
sustento e na educação dos fi lhos, assim como 
no subsídio moral e material. Desta forma, os 
bens materiais adquiridos durante o período de 
relacionamento por qualquer um dos dois são 
considerados fruto do trabalho pertencendo a 
ambos. Caso ocorra a separação, os trâmites se 
assemelham aos da separação judicial, havendo 
pensão alimentícia, guarda dos fi lhos e partilha 
dos bens”, detalha. Se porventura o casal 

não pretende dividir os bens em partes iguais, 
antes de se unir é necessário obter o pacto de 
conviventes, o que determina a separação legal 
do patrimônio.

Falecimento
No caso em que advenha a morte do com-

panheiro, ocorre a divisão dos bens comprados 
durante a relação de convívio, fi cando a metade 
destes para a companheira. Os demais bens 
comprados pelo casal, bem como os individuais 
do falecido, equivalem à herança do mesmo, 
portanto a companheira só tem direito à me-
tade dos bens adquiridos ao longo da relação, 
salienta a advogada.

Nesta senda, caso o casal vier a ter fi lhos, a 

herança será repartida em partes iguais entre 
eles. “Se houver fi lhos somente do ex-com-
panheiro, a mulher fi cará com metade do que 
couber a cada um deles. Quando o falecido dis-
puser de outros familiares como pais e irmãos, 
a companheira terá direito a 1/3 dos bens. Já em 
não havendo herdeiro do falecido, entende-se 
que a companheira fi cará com toda a herança 
deixada por ele”, esclarece.

Nair ressalta ser de direito da companheira 
a pensão por morte do falecido segurado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou 
servidor público. “Caso o falecido companheiro 
já tenha sido anteriormente casado e ainda não 
divorciado, a divisão do benefício previdenciário 
ocorrerá entre a companheira e a ex-esposa”, 
alerta.

MULHER ADVOGADA: 
desafi �  e protagonismo

Embora o número de advogados e advo-
gadas seja muito próximo, o espaço na 
área do Direito ainda é dominado pelos 
homens. Tal realidade continua impondo 

desafi os às mulheres que decidem optar pela área 
jurídica como profi ssão. 

Segundo a advogada maripaense Scheila Baú 
Gabriel, como o ramo advocatício ainda é dominado 
por homens, há uma forte desconfi ança por parte 
de clientes, principalmente do público masculino, 
em contratarem mulheres advogadas, por consi-
derarem que elas não terão capacidade ou “pulso 
forte” para resolver os confl itos. “Nós, mulheres 
advogadas, temos a mesma capacidade, no entan-

to, temos a leveza e a delicadeza para resolvermos as 
situações mais complicadas. Mas esse ainda é um desafi o 

a ser superado”, destaca a profi ssional.
Especialista em Direito do Trabalho e de Família, Scheila 

comenta que da mesma maneira que são percebidas dife-
renças na área jurídica entre homens e mulheres, também 
há quando o assunto é contrato de trabalho. “A Reforma 
Trabalhista que entrou em vigor em 11 de novembro de 
2017 apresenta alguns avanços na tentativa de reduzir a 
desigualdade dos gêneros. A primeira alteração foi a revo-
gação do artigo que previa que a mulher tinha o direito de 
usufruir 15 minutos de intervalo antes de iniciar uma jornada 
extraordinária, fato que nos dias de hoje não faz mais sen-
tido”, diz, emendando: “A reforma ainda contempla novas 
modalidades de emprego, dentre elas o teletrabalho, o 
trabalho intermitente e o trabalho autônomo, por exemplo, 
que podem ser uma solução alternativa às mulheres, consi-
derando uma maior fl exibilização da jornada de trabalho”. 

Desta forma, na visão da advogada, as mulheres 
podem organizar seu tempo para as demais obrigações 
que geralmente fi cam inerentes a elas, como a criação dos 
fi lhos, trabalhos de casa e estudos, sem contar a economia 
de tempo com o deslocamento para o local de trabalho. 
“Embora a reforma tenha dado um pontapé inicial, ainda 
há muito a ser feito. Via de regra o fato da gravidez e do pe-
ríodo de licença-maternidade, embora inquestionavelmente 
importantes para a saúde da mulher e da criança, ainda são 
entraves para a contratação das mulheres em igualdade com 
os homens. Felizmente a Reforma Trabalhista apresenta 
alguns sinais para minimizar os efeitos dessa diferença, mas 
de maneira alguma a legislação deve afastar ou diminuir o 
anseio da mulher em viver com plenitude a maternidade”, 
enaltece Scheila.

União de caminh� 
Scheila se formou em técnica contábil em 1997 pelo 

Colégio Estadual Santo Agostinho, em Palotina, e em ba-
charel em Direito pela Universidade Paranaense (Unipar), 
de Toledo, em 2003. 

Seus pais são contadores há mais de 40 anos em Maripá 
e prestam serviços em toda a região. Scheila desde pequena 
gostava de ajudar no escritório e conta que começou a 
trabalhar muito nova, ainda no Ensino Médio. “Depois que 
me formei técnica contábil, decidi fazer Direito por ser uma 
área que nos proporciona uma visão abrangente das coisas 
e complementa todo o entendimento que já possuía na área 
contábil, principalmente no setor de recursos humanos, o qual 
tem sua base no Direito Trabalhista”, menciona. “A área jurídi-
ca nos proporciona um aprendizado para a vida, mesmo para 
quem não trabalhe profi ssionalmente no ramo”, completa. 

A advogada reitera que sua carreira jurídica complemen-
ta seus conhecimentos na área contábil. “Como trabalhei 
desde meus 15 anos junto ao escritório de contabilidade 
do meu pai, fazendo diversas atividades, tenho um vasto 
conhecimento em outras áreas, mas especifi camente na 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ITR, CCIR e 
outros contratos diversos. Desse modo, a decisão de estudar 
Direito me proporcionou uma visão mais ampla dos fatos 
em geral”, pontua. 

Área abrangente
Por atuar em uma cidade pequena, Scheila diz que não 

atende exclusivamente uma área específi ca no Direito. “Meu 
trabalho é mais abrangente e muito mais de assessoria e con-
sultoria à população em todas as áreas, seja previdenciária, 
civil, tributária, empresarial, trabalhista, família ou outras. 
Acabo atuando como um ‘clínico geral’, em todas as áreas, 
para atender à necessidade das pessoas que residem no 
município”, expõe.

A advogada ainda acredita que quando se faz o que 
ama não é preciso trabalhar por nenhum dia. “Estar a serviço 
das pessoas é que nos preenche e é para isso que estamos 
nesse mundo. Tenho muito orgulho em poder servir aos 
cidadãos da cidade onde nasci e cresci, e esse trabalho me 
satisfaz como pessoa humana e também fi nanceiramente”, 
declara Scheila.

A profi ssional revela que gosta de atuar na área de 
família e previdência, pois vê além de processos a satis-
fação e a gratidão das pessoas ao conseguirem resolver 
seus problemas. “Isso faz com que me sinta realizada pelo 
trabalho desenvolvido. Quando, por exemplo, conseguimos 
uma aposentadoria para alguém que após anos de trabalho 
espera ansiosamente por este momento, não há satisfação 
e prazer que pague o orgulho pela profi ssão. Já ouvi clientes 
me dizerem ‘você foi um anjo na minha vida’, e isso não tem 
preço”, considera.
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Advogada SCHEILA BAÚ Gabriel defi ne a área jurídica como um aprendizado para a vida: “Estar a serviço 
das pessoas é que nos preenche e é para isso que estamos nesse mundo”

Scheila diz que tem como espelho do trabalho o 
seu pai, Joni José Baú, que é contador e há mais de 
45 anos presta serviços na cidade de Maripá e região. 
“Ele sempre se dedicou ao trabalho e principalmente 
a ouvir e resolver o problema das pessoas que o 

procuram, independente de raça e partido político, 
o que numa cidade pequena acaba se tornando muito 
forte, e sem necessariamente pensar no recebimento 
fi nanceiro, o qual acaba sendo uma consequência do 
bom serviço prestado”, analisa. 

� emplo 
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INTERCÂMBIO: 
uma atitude em 
favor de sua carreira 
profissional

O tempo em que a língua 
inglesa era fundamental já 
passou. Hoje, falar e escre-
ver em inglês com expertise 

é obrigatório para quem quer ter sucesso 
na carreira profissional e a experiência fora 
do país está se tornando primordial para 
quem deseja ter um diferencial no currículo. 

Atualmente, existem diversos pro-
gramas de intercâmbio que possibilitam 
a imersão em outra cultura em diferentes 
modalidades, desde viagens a turismo 
até especializações acadêmicas - casos 
em que a pessoa já deve ter o domínio da 
língua inglesa.

Para quem busca aprimorar a fala e a 
escrita por meio da experiência em outros 
países, a coordenadora da Leader School, 
Luciana Roesler, pontua que é necessário 
realizar programas que vinculam o estudo 
com aprofundamento da língua inglesa à 
imersão na cultura, ou seja, viver como um 
nativo de determinada região. “Existem 
programas de no mínimo três semanas 
para você conquistar uma certificação, mas 
ele pode ser estendido para quatro ou seis 
meses até um ano”, diz. 

Na Leader School, por meio de uma 
parceria com a Talken In The USA, que 
tem escolas em Curitiba e nos Estados 
Unidos, o último grupo de estudantes pôde 
vivenciar,durante três semanas, o dia a dia 
dos universitários da Stetson University, 
localizada em DeLand, na Flórida. “Além 
de convivermos com os alunos, dentro 
da própria universidade, nos dormitórios, 
no período de julho quando estávamos 

lá, ocorreram atividades 
paralelas, como campeo-
nato de futebol americano, 
campeonato de ‘cheerlea-
ders’, então vivenciamos 
realmente como se vive um 
nativo, porque a comida 
é diferente, o ambiente 
universitário é diferente”, ressalta. 

Apesar de o ambiente ser universi-
tário, os alunos brasileiros tiveram aulas 
intensivas de inglês, no campus da Stetson 
University. “São seis meses de curso em 
três semanas. É um curso extremamente 
aprofundado e personalizado, porque é 
feito o acompanhamento do aluno durante 
um ano e percebemos as lacunas dele na 
língua inglesa e as turmas são específicas 
para trabalhar tais questões”, enfatiza 
Luciana. 

Além das aulas totalmente em inglês 
na parte da manhã e à tarde, aos fins de 
semana os alunos visitam os parques de 
diversões da Disney e Universal. Durante 
a semana, em alguns dias específicos, tam-
bém aconteceram atividades como visitas 
ao Departamento de Polícia Americano e 
ao Corpo de Bombeiros. “Foi 
apresentado todo o processo 
de trabalho da polícia ameri-
cana, de preparação, de abor-
dagem, assim como no Corpo 
de Bombeiros, o treinamento 
dos profissionais, e tudo isso 
se soma ao conhecimento, 
porque a comunicação é to-
talmente em inglês”, ressalta. 
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Luciana RoesLeR, coordenadora da Leader School, durante o 
intercâmbio em parceria com a Talken in the USA, na Stetson 

University em DeLand - Flórida: “Viajar é aprender a lidar com o 
diferente e o inesperado, é se reconstruir e expandir”

Além das aulas totalmente em inglês e o 
convívio com os estudantes universitários 
americanos, os rondonenses também 
aproveitaram os finais de semana para 
visitar os parques de diversão da região 

Possibilidades 
Luciana explica que, por outro lado, a Leader School também 

proporciona outros programas de intercâmbio para outros públicos. 
Um deles é o MBA voltado para área de negócios. “Mas para este 
curso é necessário que a pessoa já tenha o domínio da língua, tanto 
da fala como da escrita, lembra. 

As aulas são no período da manhã, à tarde e à noite, tendo em 
vista que o curso proporciona que o estudante absorva o conheci-
mento de um ano e meio em apenas três meses. “Além das aulas 
diárias, estão também programadas duas visitas técnicas as empresas 
Facebook e Google”, destaca. 

Para quem busca aperfeiçoar o currículo na área de business, a 
escola também oferece um programa na Escola de Negócios de New 
York, com duração de quatro semanas. “Essas experiências mudam 
a vida de quem faz o intercâmbio, especialmente o currículo, mesmo 
para quem ainda está no Ensino Médio”, pontua a profissional.

A coordenadora da Leader School 
acredita que a experiência de viver por 
um tempo em outro país, seja para apro-
fundar o conhecimento na língua inglesa 
ou para se especializar em sua área de 
atuação, faz com que a pessoa passe a 
ver o mundo com outros olhos. “E esta é 
uma das exigências das empresas hoje, 
elas querem funcionários bem prepara-
dos, com domínio da língua inglesa, mas 
que também estejam abertos a receber 
novos conhecimentos e conhecer um 
novo mundo”, opina. 

Mesmo Marechal Cândido Rondon, 
diz ela, com apenas 51 mil habitantes, 
já possui empresas ou que trabalham 
com importação e exportação, o que 
requer da equipe o conhecimento da 
língua. “Não é porque estamos em 
uma cidade pequena que precisamos 
pensar pequeno. Hoje as empresas re-

crutam profissionais que falam inglês e 
que tenham experiência internacional, 
a questão não é apenas falar inglês, é 
preciso também saber escrever, sendo 
assim, certificações e experiências inter-
nacionais são de extrema importância” 
declara Luciana. 

Apesar de alguns intercâmbios  
serem de menor tempo, como três sema-
nas, a profissional destaca que o período 
não é pouco se a pessoa estiver prepara-
da para absorver o máximo de conheci-
mento que puder. “Além de estar aberto 
a conhecer essa nova cultura, essa nova 
língua, quando você retorna para o Bra-
sil passa a respeitar mais as diferenças e 
percebe que o mundo é muito maior do 
que a gente imagina. Vemos as pessoas 
e o mundo com outros olhos porque nos 
reconstruímos ao conhecer novas cul- 
turas”, conclui.

Exigência do mercado
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por lapidar conhecimento

Muito mais  do que 
instruir e ensinar os 
pequenos a serem pes-
soas de bem, o profes-

sor tem a importante missão de moldar 
vidas através de bons exemplos. Ao 
profi ssional da educação cabe lapidar o 
conhecimento dos alunos, atribuindo a 
eles uma qualidade superior, desenvol-
vendo habilidades e novas capacidades.

Para os professores esta nobre 
missão é desempenhada com muita 
dedicação e para muitos a vocação os 
deixa plenamente realizados, tamanha 
paixão que sentem por ensinar e ampliar 
o conhecimento dos alunos, indepen-

dente da idade.
Um dos exemplos a serem citados 

é o da professora Nilza Siewert Gerling, 
que trabalha em escolas há 30 anos, 
dos quais 22 com a oportunidade de 
alfabetizar crianças. De todo esse 
período, 20 anos foram dedicados à 
Escola Municipal Getúlio Vargas, como 
professora, coordenadora e diretora. 
Atualmente secretária de Educação e 
Cultura no município de Nova Santa 
Rosa, professora Nilza relata se sentir 
encantada ao poder transmitir conhe-
cimento, valores e instruir as crianças. 
Para ela, educar é uma arte e sinônimo 
de prazer.
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Dedicação 
Quando jovem, Nilza residia no interior do município e sempre 

alimentou o sonho de ter a sua profi ssão e com ela poder ajudar as 
pessoas. Não poderia ter feito melhor escolha: decidiu ser professora. 
O início veio cedo, tanto que aos 15 anos atuava como estagiária em 
um projeto de reforço escolar do Governo do Estado voltado para 
estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Nesta época Nilza 
recebeu o convite para cursar magistério, ideia que foi apoiada de ime-
diato pelos seus pais. Com empenho, diariamente se dirigia com uma 
turma de estudantes de Nova Santa Rosa a Marechal Cândido Rondon.

Determinada a atingir o que almejava, Nilza prestou concurso no 
ano de 1995, sendo aprovada para uma carga horária de 20 horas. Em 
1998 a professora foi aprovada em outro concurso, ampliando para 
40 horas a sua dedicação em sala de aula na rede municipal de ensino.

Conciliar as atividades foi uma constante para Nilza, que trabalhava 
de dia e estudava à noite, período no qual concluiu o Ensino Superior 
no curso de Letras, no campus da Unioeste em Marechal Rondon. Mais 
tarde se aperfeiçoou com uma pós-graduação em interdisciplinaridade 
da educação básica.

Ajudar as pessoas é outra coisa que está no sangue, prova disso 
é que a família de Nilza sempre teve envolvimento com a igreja, o 
que permanece até os dias atuais. “Assim como meus pais, eu e meus 
irmãos crescemos trabalhando em favor da comunidade, seja na igreja, 
no clube, associações, na escola, isso nos torna felizes”, menciona.

Desafi �  
Nilza conta que sempre trabalhou 

com Educação Infantil e Fundamental 
1, com crianças na faixa de cinco a sete 
anos, compreendendo a fase inicial da 
alfabetização. “O que mais encanta 
é ver o brilho nos olhos das crianças 
quando elas começam a ler, a descobrir 
que conseguem juntar letras e formar 
palavras e dali a pouco estão escrevendo 
frases. Tudo isso é muito gratifi cante. O 
sonho de todo alfabetizador, que fi ca 
muito realizado, é ver as crianças lendo 
e escrevendo”, salienta.

Com a expansão da tecnologia, que 
hoje está a um clique, os educadores de 
todos os níveis precisam acompanhar a 
evolução e se adaptar, fi car por dentro 
das novidades para atrair o interesse dos 
alunos. “Não podemos pensar em atingir 
os nossos objetivos fazendo o mesmo tra-
balho de dez, 15 anos atrás. Se deixarmos 

para executar apenas aquele trabalho 
de base, o alvo não será alcançado, até 
porque hoje a criança se desenvolve mais 
rápido devido ao contato antecipado 
com a tecnologia. Se mostra necessário 
oferecer ferramentas para instruir e atrair 
as crianças”, reconhece, emendando ser 
essencial entrar no ritmo e se aprimorar 
para facilitar o aprendizado das crianças.

Segundo ela, trata-se de uma espécie 
de disputa com a tecnologia. “A gente 
precisa trazer a criança de volta para 
atividades como brincadeiras para que 
se desenvolva, também em grupo para 
que não fi que sozinha. É preciso ensinar 
a criança a brincar, cooperar e dividir. 
O professor tem o desafi o de trazer 
conhecimento para a sala de aula numa 
época de avanço tecnológico”, aponta, 
ressaltando como fundamental o profes-
sor se atualizar por meio de cursos, se 
aprimorar para transmitir conhecimento 
e lapidar os alunos.

Gestora de uma das pastas mais importantes 
de Nova Santa Rosa, Nilza menciona que atividades 
como cursos, palestras, entre outras, são desen-
volvidas com a equipe visando ampliar o conhe-
cimento dos profi ssionais e deixá-los atualizados 
para em seguida instruir os estudantes. “Nosso 
município tem quatro escolas municipais e dois 
Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), 
sendo a maioria do quadro profi ssional formado 
por mulheres. Oferecemos formações continuadas 
aos professores, atualizando-os para que além de 

ensinar, oportunizem o desenvolvimento de habi-
lidades nos estudantes”, frisa, enaltecendo que a 
rede municipal atende 900 crianças nas instituições.

O papel da mulher na sociedade está sendo 
reconhecido nos últimos anos como sendo de 
liderança, isso pelo fato dos exemplos deixados e 
pelo comprometimento nas atividades. “A mulher 
busca conquistar espaço demonstrando trabalho 
e responsabilidade com que desempenha as suas 
funções, o que facilita atingir os objetivos. Seja 
colaborando em atividades não remuneradas, dire-

torias, igreja e associações, ou puxando a frente em 
atividades, você conquista o seu espaço”, reforça.

“Para a mulher isso não seria tão difícil, mas 
superar essa barreira do que dizem ser trabalho 
masculino e feminino não é tarefa fácil. Hoje as 
profi ssões estão mudando de lugar, tanto que 
as mulheres vêm mostrando que são capazes ter 
bom desempenho em atividades ou profi ssões que 
antes eram desenvolvidas exclusivamente pelos 
homens”, fi naliza.
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Secretária de Educação e Cultura de Nova Santa Rosa, professora 
NILZA SIEWERT GERLING: “Se deixarmos para executar apenas 

aquele trabalho de base, o alvo não será alcançado”
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INTERCÂMBIO: 
uma atitude em 
favor de sua carreira 
profissional

O tempo em que a língua 
inglesa era fundamental já 
passou. Hoje, falar e escre-
ver em inglês com expertise 

é obrigatório para quem quer ter sucesso 
na carreira profissional e a experiência fora 
do país está se tornando primordial para 
quem deseja ter um diferencial no currículo. 

Atualmente, existem diversos pro-
gramas de intercâmbio que possibilitam 
a imersão em outra cultura em diferentes 
modalidades, desde viagens a turismo 
até especializações acadêmicas - casos 
em que a pessoa já deve ter o domínio da 
língua inglesa.

Para quem busca aprimorar a fala e a 
escrita por meio da experiência em outros 
países, a coordenadora da Leader School, 
Luciana Roesler, pontua que é necessário 
realizar programas que vinculam o estudo 
com aprofundamento da língua inglesa à 
imersão na cultura, ou seja, viver como um 
nativo de determinada região. “Existem 
programas de no mínimo três semanas 
para você conquistar uma certificação, mas 
ele pode ser estendido para quatro ou seis 
meses até um ano”, diz. 

Na Leader School, por meio de uma 
parceria com a Talken In The USA, que 
tem escolas em Curitiba e nos Estados 
Unidos, o último grupo de estudantes pôde 
vivenciar,durante três semanas, o dia a dia 
dos universitários da Stetson University, 
localizada em DeLand, na Flórida. “Além 
de convivermos com os alunos, dentro 
da própria universidade, nos dormitórios, 
no período de julho quando estávamos 

lá, ocorreram atividades 
paralelas, como campeo-
nato de futebol americano, 
campeonato de ‘cheerlea-
ders’, então vivenciamos 
realmente como se vive um 
nativo, porque a comida 
é diferente, o ambiente 
universitário é diferente”, ressalta. 

Apesar de o ambiente ser universi-
tário, os alunos brasileiros tiveram aulas 
intensivas de inglês, no campus da Stetson 
University. “São seis meses de curso em 
três semanas. É um curso extremamente 
aprofundado e personalizado, porque é 
feito o acompanhamento do aluno durante 
um ano e percebemos as lacunas dele na 
língua inglesa e as turmas são específicas 
para trabalhar tais questões”, enfatiza 
Luciana. 

Além das aulas totalmente em inglês 
na parte da manhã e à tarde, aos fins de 
semana os alunos visitam os parques de 
diversões da Disney e Universal. Durante 
a semana, em alguns dias específicos, tam-
bém aconteceram atividades como visitas 
ao Departamento de Polícia Americano e 
ao Corpo de Bombeiros. “Foi 
apresentado todo o processo 
de trabalho da polícia ameri-
cana, de preparação, de abor-
dagem, assim como no Corpo 
de Bombeiros, o treinamento 
dos profissionais, e tudo isso 
se soma ao conhecimento, 
porque a comunicação é to-
talmente em inglês”, ressalta. 
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Luciana RoesLeR, coordenadora da Leader School, durante o 
intercâmbio em parceria com a Talken in the USA, na Stetson 

University em DeLand - Flórida: “Viajar é aprender a lidar com o 
diferente e o inesperado, é se reconstruir e expandir”

Além das aulas totalmente em inglês e o 
convívio com os estudantes universitários 
americanos, os rondonenses também 
aproveitaram os finais de semana para 
visitar os parques de diversão da região 

Possibilidades 
Luciana explica que, por outro lado, a Leader School também 

proporciona outros programas de intercâmbio para outros públicos. 
Um deles é o MBA voltado para área de negócios. “Mas para este 
curso é necessário que a pessoa já tenha o domínio da língua, tanto 
da fala como da escrita, lembra. 

As aulas são no período da manhã, à tarde e à noite, tendo em 
vista que o curso proporciona que o estudante absorva o conheci-
mento de um ano e meio em apenas três meses. “Além das aulas 
diárias, estão também programadas duas visitas técnicas as empresas 
Facebook e Google”, destaca. 

Para quem busca aperfeiçoar o currículo na área de business, a 
escola também oferece um programa na Escola de Negócios de New 
York, com duração de quatro semanas. “Essas experiências mudam 
a vida de quem faz o intercâmbio, especialmente o currículo, mesmo 
para quem ainda está no Ensino Médio”, pontua a profissional.

A coordenadora da Leader School 
acredita que a experiência de viver por 
um tempo em outro país, seja para apro-
fundar o conhecimento na língua inglesa 
ou para se especializar em sua área de 
atuação, faz com que a pessoa passe a 
ver o mundo com outros olhos. “E esta é 
uma das exigências das empresas hoje, 
elas querem funcionários bem prepara-
dos, com domínio da língua inglesa, mas 
que também estejam abertos a receber 
novos conhecimentos e conhecer um 
novo mundo”, opina. 

Mesmo Marechal Cândido Rondon, 
diz ela, com apenas 51 mil habitantes, 
já possui empresas ou que trabalham 
com importação e exportação, o que 
requer da equipe o conhecimento da 
língua. “Não é porque estamos em 
uma cidade pequena que precisamos 
pensar pequeno. Hoje as empresas re-

crutam profissionais que falam inglês e 
que tenham experiência internacional, 
a questão não é apenas falar inglês, é 
preciso também saber escrever, sendo 
assim, certificações e experiências inter-
nacionais são de extrema importância” 
declara Luciana. 

Apesar de alguns intercâmbios  
serem de menor tempo, como três sema-
nas, a profissional destaca que o período 
não é pouco se a pessoa estiver prepara-
da para absorver o máximo de conheci-
mento que puder. “Além de estar aberto 
a conhecer essa nova cultura, essa nova 
língua, quando você retorna para o Bra-
sil passa a respeitar mais as diferenças e 
percebe que o mundo é muito maior do 
que a gente imagina. Vemos as pessoas 
e o mundo com outros olhos porque nos 
reconstruímos ao conhecer novas cul- 
turas”, conclui.

Exigência do mercado
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por lapidar conhecimento

Muito mais  do que 
instruir e ensinar os 
pequenos a serem pes-
soas de bem, o profes-

sor tem a importante missão de moldar 
vidas através de bons exemplos. Ao 
profi ssional da educação cabe lapidar o 
conhecimento dos alunos, atribuindo a 
eles uma qualidade superior, desenvol-
vendo habilidades e novas capacidades.

Para os professores esta nobre 
missão é desempenhada com muita 
dedicação e para muitos a vocação os 
deixa plenamente realizados, tamanha 
paixão que sentem por ensinar e ampliar 
o conhecimento dos alunos, indepen-

dente da idade.
Um dos exemplos a serem citados 

é o da professora Nilza Siewert Gerling, 
que trabalha em escolas há 30 anos, 
dos quais 22 com a oportunidade de 
alfabetizar crianças. De todo esse 
período, 20 anos foram dedicados à 
Escola Municipal Getúlio Vargas, como 
professora, coordenadora e diretora. 
Atualmente secretária de Educação e 
Cultura no município de Nova Santa 
Rosa, professora Nilza relata se sentir 
encantada ao poder transmitir conhe-
cimento, valores e instruir as crianças. 
Para ela, educar é uma arte e sinônimo 
de prazer.
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Dedicação 
Quando jovem, Nilza residia no interior do município e sempre 

alimentou o sonho de ter a sua profi ssão e com ela poder ajudar as 
pessoas. Não poderia ter feito melhor escolha: decidiu ser professora. 
O início veio cedo, tanto que aos 15 anos atuava como estagiária em 
um projeto de reforço escolar do Governo do Estado voltado para 
estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Nesta época Nilza 
recebeu o convite para cursar magistério, ideia que foi apoiada de ime-
diato pelos seus pais. Com empenho, diariamente se dirigia com uma 
turma de estudantes de Nova Santa Rosa a Marechal Cândido Rondon.

Determinada a atingir o que almejava, Nilza prestou concurso no 
ano de 1995, sendo aprovada para uma carga horária de 20 horas. Em 
1998 a professora foi aprovada em outro concurso, ampliando para 
40 horas a sua dedicação em sala de aula na rede municipal de ensino.

Conciliar as atividades foi uma constante para Nilza, que trabalhava 
de dia e estudava à noite, período no qual concluiu o Ensino Superior 
no curso de Letras, no campus da Unioeste em Marechal Rondon. Mais 
tarde se aperfeiçoou com uma pós-graduação em interdisciplinaridade 
da educação básica.

Ajudar as pessoas é outra coisa que está no sangue, prova disso 
é que a família de Nilza sempre teve envolvimento com a igreja, o 
que permanece até os dias atuais. “Assim como meus pais, eu e meus 
irmãos crescemos trabalhando em favor da comunidade, seja na igreja, 
no clube, associações, na escola, isso nos torna felizes”, menciona.

Desafi �  
Nilza conta que sempre trabalhou 

com Educação Infantil e Fundamental 
1, com crianças na faixa de cinco a sete 
anos, compreendendo a fase inicial da 
alfabetização. “O que mais encanta 
é ver o brilho nos olhos das crianças 
quando elas começam a ler, a descobrir 
que conseguem juntar letras e formar 
palavras e dali a pouco estão escrevendo 
frases. Tudo isso é muito gratifi cante. O 
sonho de todo alfabetizador, que fi ca 
muito realizado, é ver as crianças lendo 
e escrevendo”, salienta.

Com a expansão da tecnologia, que 
hoje está a um clique, os educadores de 
todos os níveis precisam acompanhar a 
evolução e se adaptar, fi car por dentro 
das novidades para atrair o interesse dos 
alunos. “Não podemos pensar em atingir 
os nossos objetivos fazendo o mesmo tra-
balho de dez, 15 anos atrás. Se deixarmos 

para executar apenas aquele trabalho 
de base, o alvo não será alcançado, até 
porque hoje a criança se desenvolve mais 
rápido devido ao contato antecipado 
com a tecnologia. Se mostra necessário 
oferecer ferramentas para instruir e atrair 
as crianças”, reconhece, emendando ser 
essencial entrar no ritmo e se aprimorar 
para facilitar o aprendizado das crianças.

Segundo ela, trata-se de uma espécie 
de disputa com a tecnologia. “A gente 
precisa trazer a criança de volta para 
atividades como brincadeiras para que 
se desenvolva, também em grupo para 
que não fi que sozinha. É preciso ensinar 
a criança a brincar, cooperar e dividir. 
O professor tem o desafi o de trazer 
conhecimento para a sala de aula numa 
época de avanço tecnológico”, aponta, 
ressaltando como fundamental o profes-
sor se atualizar por meio de cursos, se 
aprimorar para transmitir conhecimento 
e lapidar os alunos.

Gestora de uma das pastas mais importantes 
de Nova Santa Rosa, Nilza menciona que atividades 
como cursos, palestras, entre outras, são desen-
volvidas com a equipe visando ampliar o conhe-
cimento dos profi ssionais e deixá-los atualizados 
para em seguida instruir os estudantes. “Nosso 
município tem quatro escolas municipais e dois 
Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), 
sendo a maioria do quadro profi ssional formado 
por mulheres. Oferecemos formações continuadas 
aos professores, atualizando-os para que além de 

ensinar, oportunizem o desenvolvimento de habi-
lidades nos estudantes”, frisa, enaltecendo que a 
rede municipal atende 900 crianças nas instituições.

O papel da mulher na sociedade está sendo 
reconhecido nos últimos anos como sendo de 
liderança, isso pelo fato dos exemplos deixados e 
pelo comprometimento nas atividades. “A mulher 
busca conquistar espaço demonstrando trabalho 
e responsabilidade com que desempenha as suas 
funções, o que facilita atingir os objetivos. Seja 
colaborando em atividades não remuneradas, dire-

torias, igreja e associações, ou puxando a frente em 
atividades, você conquista o seu espaço”, reforça.

“Para a mulher isso não seria tão difícil, mas 
superar essa barreira do que dizem ser trabalho 
masculino e feminino não é tarefa fácil. Hoje as 
profi ssões estão mudando de lugar, tanto que 
as mulheres vêm mostrando que são capazes ter 
bom desempenho em atividades ou profi ssões que 
antes eram desenvolvidas exclusivamente pelos 
homens”, fi naliza.
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Secretária de Educação e Cultura de Nova Santa Rosa, professora 
NILZA SIEWERT GERLING: “Se deixarmos para executar apenas 

aquele trabalho de base, o alvo não será alcançado”

Responsabilidade



JANE REGINA RADKE:
paixão pela família e pela profissão

“Tudo que for para ser, será”. 
A frase não foi dita por ne-
nhum pensador, fi lósofo, 
um trecho saído de poesia 

ou música.  As palavras, ainda que simples, mas 
com relevante signifi cado, regem o caminho de 
Jane Regina Radke.

Workaholic assumida, a advogada que é re-
ferência quando o assunto é Direito Previdenciá-
rio em Marechal Cândido Rondon não nega que 
a paixão pela profi ssão é o que a move, porém, 
há outro importante aspecto de sua vida que a 
faz levantar da cama todos os dias: a família.

É mãe de uma menina, Ana Clara, sua ins-

piração e sua grande parceira para todos os 
momentos. “Ter ela ao meu lado me faz mais 
forte e mais feliz”, sintetiza.

A advogada de 41 anos se prepara para 
tirar do papel um grande sonho: construir a 
sede de seu escritório. O novo espaço servirá 
para atender melhor e com mais comodidade 
seus clientes. “Este é um momento em que, 
mais do que nunca, estou muito focada no meu 
trabalho. Pois além da grande repercussão que 
a área do Direito Previdenciário está passando 
atualmente, é uma transição que requer muita 
atenção e foco, tendo em vista que são muitos 
detalhes a serem observados”, enfatiza.

E o que será, será
Quando Jane diz que “tudo que é para ser, será”, a frase é inspirada em sua própria 

experiência. “Na infância eu não projetava uma imagem minha no futuro. Lembro que gos-
tava de brincar de secretária”, conta. “Como no início trabalhei na área de contabilidade, 
pensei em prestar vestibular para este curso, mas na época era muito concorrido e foi aí 
que o curso de Direito apareceu na minha vida”, relembra.

Olhando para o passado, a advogada conta que a escolha da profi ssão foi por acaso, 
mas o “era para ser” já estava lá, já que hoje é apaixonada pela sua profi ssão e considera 
o seu trabalho, a sua vida. “Me dediquei à área previdenciária, me encantei com a matéria 
e ainda hoje é minha paixão”, comenta.
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Se fosse para escolher outro lugar para 
viver, Jane é enfática ao afi rmar que não 
conseguiria mudar. “Marechal Rondon é o 
meu lar. Aqui eu me sinto bem, é o lugar 
que eu conheço e que me sinto em casa. Já 
viajei, fui para outras cidades, outros países 
e confesso que, no meu ponto de vista, não 

há nenhum lugar tão bom para viver quanto 
o nosso município”, expõe.

O lugar favorito da advogada para passar 
o tempo fora do escritório é a sua casa, ao 
lado da fi lha e dos mascotes da família. “Adoro 
tomar um chimarrão, conversar com a família 
e amigos”, revela.

A Jane de casa

Apesar disso, Jane confi dencia que também ama viajar. Um dos últimos 
destinos foi o Japão, onde a convite das amigas passou duas semanas conhe-
cendo as cidades, a vida e a cultura japonesa, um país que, segundo ela, mantém 
suas tradições e tem como princípios fundamentais a educação, a segurança e a 
ética. “Vi muitos extremos dentro do próprio país e quando comparo a cultura 
deles com a nossa, é muito diferente. Lá, a questão da hierarquia e do respeito é 
muito forte e observo isso como algo bastante rígido, o que é admirável”, opina.

Para Jane, viajar ajuda a recarregar as energias, já que sua profi ssão exige 
muito por ser uma área da advocacia extremamente burocrática. “Pratico pi-
lates e faço sessões de acupuntura, tudo isso para aliviar a tensão. Hoje minha 
dedicação é voltada ao meu trabalho e minha família, mas estou me organizando 
para ter mais tempo para a Jane mulher”, fi naliza a advogada. 

Fotos: Mario Cortez
Agradecimento: Café Café
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CAFÉ CAFÉ: 
um presente para Marechal Rondon
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Para tod� 
Durante o tempo em que planejou cada detalhe da cafeteria, 

comenta Marcela, um dos principais objetivos era proporcionar aos 
munícipes rondonenses muito mais do que um ambiente aconchegante, 
mas também um café com sabor diferenciado. “Nós escolhemos as 
sementes e a temperatura em que o café é torrado, porque tudo isso 
infl uencia na qualidade das bebidas e na apreciação do café”, menciona. 

Depois de o café ser moído na hora, com exceção do café expresso, 
para as demais bebidas são agregados os demais ingredientes, como 
leite vaporizado, chocolate, entre outros componentes que variam de 
acordo com o pedido do cliente. “Esse processo de elaboração é um 
pouco mais demorado do que uma máquina de café comum, mas o 
resultado no aroma e principalmente no sabor para quem vai saborear 
é único”, ressalta, destacando que, quem prepara as bebidas foram 
colaboradores treinados por um profi ssional premiado no Rio de Janeiro 
como um dos melhores baristas do Brasil. 

Outro objetivo da empresária foi trazer o conceito de pâtisserie para 
o município, que consiste em doces mais elaborados, sejam eles simples, 
clássicos ou originais, regionais ou estrangeiros, mais leves ou mais 
ricos, tradicionais e festivos. “Tive um pouco de difi culdade em encontrar 
mão de obra para a panifi cação e confeitaria, pois há muitas pessoas 
talentosas aqui e que sabem fazer, porém não buscam especialização. 
Entretanto, hoje contamos com um chef que prepara todos os doces e 
salgados que são servidos no Café Café, para oferecer, acima de tudo, 
qualidade a quem procura a nossa loja”, enfatiza.   

As inspirações de Marcela saíram de diversos lugares - além de 
sua terra natal, é claro -, mas principalmente, ela diz, buscou trazer para 
Marechal Rondon algo que nenhum outro estabelecimento oferece. 
“Cafés exclusivos, doces e salgados saborosos e um ambiente bonito 
e aconchegante para todas as pessoas, a fi m de que o rondonense 
se torne mais exigente e aceite as mudanças, independente de idade, 
classe social, religião ou gênero. O Café Café foi a realização de um 
sonho meu, mas também é o meu presente para a cidade que me 
acolheu e que merece um local como este”, fi naliza. 

Empresária MARCELA BARRIONUEVO: “Café Café foi a realização 
de um sonho meu, mas também é o meu presente para a cidade 

que me acolheu e que merece um local como este”

Ao entrar pela porta da rústi-
ca loja que fi ca na Rua Sete 
de Setembro, no centro de 
Marechal Cândido Rondon, 

o aroma é a primeira particularidade do 
local que toma conta dos sentidos. O 
cheiro do café torrado, moído na hora 
para o preparo das bebidas feitas à base 
dos grãos torrados do fruto do cafeeiro, 
não desgrudam mais do local. 

Inaugurada no fi m do ano passado, 
a Cafeteria e Pâtisserie Café Café é um 
presente concedido aos apreciadores da 
bebida e de doces e salgados elaborados 
pela argentina Marcela Barrionuevo, que 
há sete anos vive no município rondonen-
se e há dois sonhava em tornar realidade 
o conceito da Café Café. “Desde que vim 
da Argentina para cá, passei a analisar o 
comércio local, sentindo o que faltava 
para oferecer aos moradores. E dessa 
forma foi surgindo a ideia desse espaço, 
que foi feito para todos eles desfruta-
rem”, conta. 

Além de ser professora de ballet 
desde os 17 anos, formada pelo Centro 
Polivalente de Arte Estanislao Guzmán 
Loza, de La Rioja, cidade onde nasceu, 
em sua terra natal, Marcela também 
passou pelas falculdades de Arquitetura 
e Urbanismo, Fonoaudiologia e Bioquí-
mica, todavia, sua vocação está mesmo 
voltada para o empresariado, algo que 
já está no sangue.

Na província de La Rioja, a família 
possuí vínculo com o comércio há mais 
de 50 anos. “Então sempre estive em 
meio ao comércio”, diz. 

Ainda no país vizinho, Marcela co-

mandou algumas empresas e relembra 
que vir para Marechal Rondon e deixar o 
último empreendimento nas mãos de sua 
mãe foi como deixar um fi lho para trás 
“Eu era muito apegada ao meu comércio. 
Sempre fui inquieta para inovar na forma 
de trabalhar, tanto na minha loja quanto 
para motivar toda a rua. Eu me dedicava 
muito a minha empresa, ao meu trabalho, 
assim como faço hoje aqui em Marechal 
Rondon”, expõe. 

 
Ideal� ação
Tirar o projeto da Café Café do pa-

pel, segundo Marcela, não foi simples, 
especialmente porque ela queria trazer 
para os moradores de Marechal Rondon 
algo único, que ainda não existia no 
município. “Não queria uma cafeteria 
para que a pessoa viesse aqui, apertas-
se um botão e o café saísse. Queria um 
espaço aconchegante, bonito, para que 
os amigos pudessem curtir e conversar. 
Um lugar para que pudessem aproveitar 
o tempo”, explica. 

A visão da empresária é de que todas 
as pessoas merecem um espaço, mesmo 
que para tomar uma xícara de café e 
apreciar uma fatia de bolo. “Mas quero 
fazer mais que isso: quando pensamos 
em servir alguém que vem até aqui, 
queremos trazer todo um sentimento e 
uma história”, salienta. “Servir um chá 
no bule e fazer uma composição bonita 
com a xícara, por exemplo, me recorda 
o sentimento de quando tomava chá 
com minha avó, e quero passar esse 
sentimento para as pessoas que vêm no 
Café Café”, pontua. 

Fo
to

s:
 M

ire
ly

 W
ei

ric
h/

O
P

e �  desafi �  do setor varejista

No Brasil, negócios gerenciados por família 
são considerados um dos pilares da nossa 
economia, mostrando a importância e 
a complexidade não somente de em-

preender, mas também de fazer a empresa crescer e 
difundi-la para as próximas gerações.

Pioneira no município de Quatro Pontes, a família 
Krüger está realizando a transição da terceira para 
a quarta geração de sucessão familiar no comércio. 

No ano de 1959, a família veio do Rio Grande do 
Sul e iniciou sua caminhada pelo comércio quatro-
pontense. “Primeiro foram meus avós, na sequência 
meus pais e em 1978 eu também comecei a trabalhar 
no setor”, conta Ivete Izabel Krüger, proprietária da 
loja de calçados e confecções Maria’s. 

Nascida dentro do comércio, a empresária revela 
que mesmo enquanto criança tinha prazer de trabalhar 
no comércio e de poder ajudar seus pais. “Me sentia 
importante e valorizada”, diz. 

Agora, após acompanhar por 26 anos o crescimen-
to e o desenvolvimento de Quatro Pontes, Ivete será 
sucedida na loja por sua sobrinha, Priscila Francener, 
que, assim como ela, acompanha desde criança os 
passos da família no ramo do comércio.  

Desde 2016, a nova sucessora vem conhecendo e 
se aprofundamento cada vez nos trabalhos e projetos 
da empresa. Ivete e a sobrinha passaram a desenvol-
ver um trabalho conjunto. “A nossa geração não é da 
tecnologia, somos mais do contato humano e da co-
municação pessoal. Já os jovens são mais tecnológicos 
e ela (sobrinha) me ajuda nessa parte”, declara Ivete, 
que enaltece a tecnologia como sendo imprescindível 
para colocar seus produtos à disposição do cliente. 
“Porém, ainda há muitos clientes que gostam de ser 
atendidos da forma mais tradicional. Por isso, estamos 
trabalhando em conjunto na certeza que em um futuro 
breve ela vai assumir a empresa”, acrescenta. 

Contudo, apesar de pensar nos dias futuros e na 
necessidade de passar o bastão para a nova geração, 
Ivete afi rma ainda não pensar em parar de trabalhar. 
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PRISCILA FRANCENER e IVETE IZABEL 
KRÜGER: sucessão familiar como sinônimo de 
orgulho. Loja é especializada na venda de calçados 
e roupas em geral

“Gosto muito do que faço. Sigo o exemplo da minha 
mãe que, com 78 anos, ainda trabalha no balcão. Nós 
nascemos dentro do comércio e continuamos traba-
lhando, pois nos traz satisfação, orgulho e prazer. Tudo 
agrega valor para nós”, expõe. 

Questão de orgulho
Ter a sobrinha como sua sucessora é uma questão 

de orgulho para Ivete. “Somos uma empresa que come-
çou seus trabalhos nos anos 60 e, desde então, nossos 
fi lhos e netos estão se criando dentro do comércio. 
Eles vivem isso no dia a dia, seja no café, almoço ou 
jantar o assunto principal é empresa e vendas”, afi rma 
a empresária.

Apesar de importante, ela expõe que não há ne-
nhum tipo de obrigação para que os fi lhos, sobrinhos 
ou netos venham a suceder a empresa. “Até mesmo 
porque hoje há um leque muito grande de outras 
profi ssões, mas quando há essa sucessão sentimos um 
orgulho grande”, relata. “Além do mais, acredito que 
o comércio sempre vai existir. Toda e qualquer função 
hoje é comércio. É preciso saber vender seu produto 
independente da profi ssão”, complementa.

Desafi � 
Embora nas últimas décadas tenhamos presencia-

do a inserção cada vez mais crescente da mulher no 
campo do trabalho, ainda são diversos os desafi os a 
serem superados. Ivete pontua a questão da valorização 
como sendo um dos principais. “Como mulher, a gente 
percebe hoje que há muitos desafi os, principalmente 
porque há situações nas quais nós mesmas não acre-
ditamos na nossa capacidade, apesar de vermos toda 
a evolução e conquistas das mulheres ao longo dos 
anos”, analisa. 

Além disso, a quatro-pontense diz perceber uma 
certa resistência com relação a mulher estar à frente 
de um negócio. “Mas ainda acredito que isso a gente 

está dominando muito bem. Porém, sempre acontece. 
Hoje não importa o que você faz, desde que faça com 
amor e dedicação”, pontua.  

Mulher empresária
Atribui-se historicamente às mulheres uma série 

de características ligadas ao cuidar, o que as confi nou 
por séculos ao trabalho no lar. Contudo, nos últimos 
anos, fruto de longas lutas, as mulheres estão cada 
vez mais conquistando uma posição de destaque no 
mundo corporativo e, com extrema rapidez, também no 
mundo do empreendedorismo. Desta forma, dia após 
dia, elas têm promovido transformações na sociedade 
e assumido, cada vez mais, um papel de protagonismo. 

Diante desse cenário, Ivete defi ne o papel da mu-
lher empresária na sociedade como sendo de extrema 
importância. “Acho que a mulher tem fl exibilidade em 
todas as áreas e ela sempre teve várias funções. Somos 
mães, donas de casa, empresárias, trabalhamos no 
voluntariado e nos colocamos com essa capacidade 
de administrar um negócio”, expõe, emendando: “A 
mulher está a cada dia mais conquistando seu espaço 
porque ela se propõe a tudo isso e sabe do que é capaz”. 

Ser vendedor
Independentemente do momento econômico, o 

consumidor moderno está cada dia mais exigente. Ele 
quer mais qualidade nos produtos e serviços, busca por 
melhores preços e de preferência deseja fazer negócio 
com profi ssionais habilitados e treinados para satisfazer 
suas necessidades.

É nessa perspectiva que, na opinião de Ivete, 
ser vendedor se torna muito grande. Ela reconhece 
que todas as áreas têm os seus desafi os, mas o setor 
de vendas tem o contato direto com o consumidor, 
exigindo que se tenha conhecimento do produto e 
principalmente gosto pelo que se faz. 

“O consumidor está cada vez mais exigente. Tudo 
se trata de uma relação de dar e receber, mas, nas 
vendas, vemos que muitas vezes as pessoas querem 
receber sem dar nada em troca. A venda do produto, 
o recebimento, o prazer de vender e a pessoa ter a 
satisfação na hora da compra compõe uma relação 
de trocas”, explica Ivete.  

De acordo com a empresária, outro desafi o muito 
grande é formar um vendedor, justamente por conta 
das grandes exigências por parte do consumidor. “O 
trabalho do vendedor tem por base a comunicação, 
simpatia, o saber vender, receber e conversar. E hoje, 
por conta da informatização, percebo que falta muita 
comunicação”, menciona.

Outro ponto destacado por ela é o fato da profi ssão 
de vendedor não ser valorizada como deveria pelo fato 
de não ter uma formação no Ensino Superior. “Não 
existe uma faculdade que forme um vendedor. Se a 
pessoa não sabe vender seu produto, independente da 
formação, também não é um profi ssional. A formação 
é no próprio balcão de vendas”, salienta.

Além de empresária, Ivete volta sua atenção também à comunidade 
do seu município. Paralelo aos seus trabalhos no comércio, ela desenvolve 

atividades de voluntariado. “Fazer isso nos traz uma satisfação muito 
grande e abre um leque muito maior de comunicação e integração 
com as pessoas”, conta a lojista, que já foi presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Quatro Pontes (Aciquap), trabalhou no 
clube da terceira idade e exerceu funções dentro da igreja. “É algo que 
agrega muito valor. Você cresce muito dentro do voluntariado”, conclui.

O Presente

Voluntariado



CAFÉ CAFÉ: 
um presente para Marechal Rondon
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Para tod� 
Durante o tempo em que planejou cada detalhe da cafeteria, 

comenta Marcela, um dos principais objetivos era proporcionar aos 
munícipes rondonenses muito mais do que um ambiente aconchegante, 
mas também um café com sabor diferenciado. “Nós escolhemos as 
sementes e a temperatura em que o café é torrado, porque tudo isso 
infl uencia na qualidade das bebidas e na apreciação do café”, menciona. 

Depois de o café ser moído na hora, com exceção do café expresso, 
para as demais bebidas são agregados os demais ingredientes, como 
leite vaporizado, chocolate, entre outros componentes que variam de 
acordo com o pedido do cliente. “Esse processo de elaboração é um 
pouco mais demorado do que uma máquina de café comum, mas o 
resultado no aroma e principalmente no sabor para quem vai saborear 
é único”, ressalta, destacando que, quem prepara as bebidas foram 
colaboradores treinados por um profi ssional premiado no Rio de Janeiro 
como um dos melhores baristas do Brasil. 

Outro objetivo da empresária foi trazer o conceito de pâtisserie para 
o município, que consiste em doces mais elaborados, sejam eles simples, 
clássicos ou originais, regionais ou estrangeiros, mais leves ou mais 
ricos, tradicionais e festivos. “Tive um pouco de difi culdade em encontrar 
mão de obra para a panifi cação e confeitaria, pois há muitas pessoas 
talentosas aqui e que sabem fazer, porém não buscam especialização. 
Entretanto, hoje contamos com um chef que prepara todos os doces e 
salgados que são servidos no Café Café, para oferecer, acima de tudo, 
qualidade a quem procura a nossa loja”, enfatiza.   

As inspirações de Marcela saíram de diversos lugares - além de 
sua terra natal, é claro -, mas principalmente, ela diz, buscou trazer para 
Marechal Rondon algo que nenhum outro estabelecimento oferece. 
“Cafés exclusivos, doces e salgados saborosos e um ambiente bonito 
e aconchegante para todas as pessoas, a fi m de que o rondonense 
se torne mais exigente e aceite as mudanças, independente de idade, 
classe social, religião ou gênero. O Café Café foi a realização de um 
sonho meu, mas também é o meu presente para a cidade que me 
acolheu e que merece um local como este”, fi naliza. 

Empresária MARCELA BARRIONUEVO: “Café Café foi a realização 
de um sonho meu, mas também é o meu presente para a cidade 

que me acolheu e que merece um local como este”

Ao entrar pela porta da rústi-
ca loja que fi ca na Rua Sete 
de Setembro, no centro de 
Marechal Cândido Rondon, 

o aroma é a primeira particularidade do 
local que toma conta dos sentidos. O 
cheiro do café torrado, moído na hora 
para o preparo das bebidas feitas à base 
dos grãos torrados do fruto do cafeeiro, 
não desgrudam mais do local. 

Inaugurada no fi m do ano passado, 
a Cafeteria e Pâtisserie Café Café é um 
presente concedido aos apreciadores da 
bebida e de doces e salgados elaborados 
pela argentina Marcela Barrionuevo, que 
há sete anos vive no município rondonen-
se e há dois sonhava em tornar realidade 
o conceito da Café Café. “Desde que vim 
da Argentina para cá, passei a analisar o 
comércio local, sentindo o que faltava 
para oferecer aos moradores. E dessa 
forma foi surgindo a ideia desse espaço, 
que foi feito para todos eles desfruta-
rem”, conta. 

Além de ser professora de ballet 
desde os 17 anos, formada pelo Centro 
Polivalente de Arte Estanislao Guzmán 
Loza, de La Rioja, cidade onde nasceu, 
em sua terra natal, Marcela também 
passou pelas falculdades de Arquitetura 
e Urbanismo, Fonoaudiologia e Bioquí-
mica, todavia, sua vocação está mesmo 
voltada para o empresariado, algo que 
já está no sangue.

Na província de La Rioja, a família 
possuí vínculo com o comércio há mais 
de 50 anos. “Então sempre estive em 
meio ao comércio”, diz. 

Ainda no país vizinho, Marcela co-

mandou algumas empresas e relembra 
que vir para Marechal Rondon e deixar o 
último empreendimento nas mãos de sua 
mãe foi como deixar um fi lho para trás 
“Eu era muito apegada ao meu comércio. 
Sempre fui inquieta para inovar na forma 
de trabalhar, tanto na minha loja quanto 
para motivar toda a rua. Eu me dedicava 
muito a minha empresa, ao meu trabalho, 
assim como faço hoje aqui em Marechal 
Rondon”, expõe. 

 
Ideal� ação
Tirar o projeto da Café Café do pa-

pel, segundo Marcela, não foi simples, 
especialmente porque ela queria trazer 
para os moradores de Marechal Rondon 
algo único, que ainda não existia no 
município. “Não queria uma cafeteria 
para que a pessoa viesse aqui, apertas-
se um botão e o café saísse. Queria um 
espaço aconchegante, bonito, para que 
os amigos pudessem curtir e conversar. 
Um lugar para que pudessem aproveitar 
o tempo”, explica. 

A visão da empresária é de que todas 
as pessoas merecem um espaço, mesmo 
que para tomar uma xícara de café e 
apreciar uma fatia de bolo. “Mas quero 
fazer mais que isso: quando pensamos 
em servir alguém que vem até aqui, 
queremos trazer todo um sentimento e 
uma história”, salienta. “Servir um chá 
no bule e fazer uma composição bonita 
com a xícara, por exemplo, me recorda 
o sentimento de quando tomava chá 
com minha avó, e quero passar esse 
sentimento para as pessoas que vêm no 
Café Café”, pontua. 
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No Brasil, negócios gerenciados por família 
são considerados um dos pilares da nossa 
economia, mostrando a importância e 
a complexidade não somente de em-

preender, mas também de fazer a empresa crescer e 
difundi-la para as próximas gerações.

Pioneira no município de Quatro Pontes, a família 
Krüger está realizando a transição da terceira para 
a quarta geração de sucessão familiar no comércio. 

No ano de 1959, a família veio do Rio Grande do 
Sul e iniciou sua caminhada pelo comércio quatro-
pontense. “Primeiro foram meus avós, na sequência 
meus pais e em 1978 eu também comecei a trabalhar 
no setor”, conta Ivete Izabel Krüger, proprietária da 
loja de calçados e confecções Maria’s. 

Nascida dentro do comércio, a empresária revela 
que mesmo enquanto criança tinha prazer de trabalhar 
no comércio e de poder ajudar seus pais. “Me sentia 
importante e valorizada”, diz. 

Agora, após acompanhar por 26 anos o crescimen-
to e o desenvolvimento de Quatro Pontes, Ivete será 
sucedida na loja por sua sobrinha, Priscila Francener, 
que, assim como ela, acompanha desde criança os 
passos da família no ramo do comércio.  

Desde 2016, a nova sucessora vem conhecendo e 
se aprofundamento cada vez nos trabalhos e projetos 
da empresa. Ivete e a sobrinha passaram a desenvol-
ver um trabalho conjunto. “A nossa geração não é da 
tecnologia, somos mais do contato humano e da co-
municação pessoal. Já os jovens são mais tecnológicos 
e ela (sobrinha) me ajuda nessa parte”, declara Ivete, 
que enaltece a tecnologia como sendo imprescindível 
para colocar seus produtos à disposição do cliente. 
“Porém, ainda há muitos clientes que gostam de ser 
atendidos da forma mais tradicional. Por isso, estamos 
trabalhando em conjunto na certeza que em um futuro 
breve ela vai assumir a empresa”, acrescenta. 

Contudo, apesar de pensar nos dias futuros e na 
necessidade de passar o bastão para a nova geração, 
Ivete afi rma ainda não pensar em parar de trabalhar. 
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PRISCILA FRANCENER e IVETE IZABEL 
KRÜGER: sucessão familiar como sinônimo de 
orgulho. Loja é especializada na venda de calçados 
e roupas em geral

“Gosto muito do que faço. Sigo o exemplo da minha 
mãe que, com 78 anos, ainda trabalha no balcão. Nós 
nascemos dentro do comércio e continuamos traba-
lhando, pois nos traz satisfação, orgulho e prazer. Tudo 
agrega valor para nós”, expõe. 

Questão de orgulho
Ter a sobrinha como sua sucessora é uma questão 

de orgulho para Ivete. “Somos uma empresa que come-
çou seus trabalhos nos anos 60 e, desde então, nossos 
fi lhos e netos estão se criando dentro do comércio. 
Eles vivem isso no dia a dia, seja no café, almoço ou 
jantar o assunto principal é empresa e vendas”, afi rma 
a empresária.

Apesar de importante, ela expõe que não há ne-
nhum tipo de obrigação para que os fi lhos, sobrinhos 
ou netos venham a suceder a empresa. “Até mesmo 
porque hoje há um leque muito grande de outras 
profi ssões, mas quando há essa sucessão sentimos um 
orgulho grande”, relata. “Além do mais, acredito que 
o comércio sempre vai existir. Toda e qualquer função 
hoje é comércio. É preciso saber vender seu produto 
independente da profi ssão”, complementa.

Desafi � 
Embora nas últimas décadas tenhamos presencia-

do a inserção cada vez mais crescente da mulher no 
campo do trabalho, ainda são diversos os desafi os a 
serem superados. Ivete pontua a questão da valorização 
como sendo um dos principais. “Como mulher, a gente 
percebe hoje que há muitos desafi os, principalmente 
porque há situações nas quais nós mesmas não acre-
ditamos na nossa capacidade, apesar de vermos toda 
a evolução e conquistas das mulheres ao longo dos 
anos”, analisa. 

Além disso, a quatro-pontense diz perceber uma 
certa resistência com relação a mulher estar à frente 
de um negócio. “Mas ainda acredito que isso a gente 

está dominando muito bem. Porém, sempre acontece. 
Hoje não importa o que você faz, desde que faça com 
amor e dedicação”, pontua.  

Mulher empresária
Atribui-se historicamente às mulheres uma série 

de características ligadas ao cuidar, o que as confi nou 
por séculos ao trabalho no lar. Contudo, nos últimos 
anos, fruto de longas lutas, as mulheres estão cada 
vez mais conquistando uma posição de destaque no 
mundo corporativo e, com extrema rapidez, também no 
mundo do empreendedorismo. Desta forma, dia após 
dia, elas têm promovido transformações na sociedade 
e assumido, cada vez mais, um papel de protagonismo. 

Diante desse cenário, Ivete defi ne o papel da mu-
lher empresária na sociedade como sendo de extrema 
importância. “Acho que a mulher tem fl exibilidade em 
todas as áreas e ela sempre teve várias funções. Somos 
mães, donas de casa, empresárias, trabalhamos no 
voluntariado e nos colocamos com essa capacidade 
de administrar um negócio”, expõe, emendando: “A 
mulher está a cada dia mais conquistando seu espaço 
porque ela se propõe a tudo isso e sabe do que é capaz”. 

Ser vendedor
Independentemente do momento econômico, o 

consumidor moderno está cada dia mais exigente. Ele 
quer mais qualidade nos produtos e serviços, busca por 
melhores preços e de preferência deseja fazer negócio 
com profi ssionais habilitados e treinados para satisfazer 
suas necessidades.

É nessa perspectiva que, na opinião de Ivete, 
ser vendedor se torna muito grande. Ela reconhece 
que todas as áreas têm os seus desafi os, mas o setor 
de vendas tem o contato direto com o consumidor, 
exigindo que se tenha conhecimento do produto e 
principalmente gosto pelo que se faz. 

“O consumidor está cada vez mais exigente. Tudo 
se trata de uma relação de dar e receber, mas, nas 
vendas, vemos que muitas vezes as pessoas querem 
receber sem dar nada em troca. A venda do produto, 
o recebimento, o prazer de vender e a pessoa ter a 
satisfação na hora da compra compõe uma relação 
de trocas”, explica Ivete.  

De acordo com a empresária, outro desafi o muito 
grande é formar um vendedor, justamente por conta 
das grandes exigências por parte do consumidor. “O 
trabalho do vendedor tem por base a comunicação, 
simpatia, o saber vender, receber e conversar. E hoje, 
por conta da informatização, percebo que falta muita 
comunicação”, menciona.

Outro ponto destacado por ela é o fato da profi ssão 
de vendedor não ser valorizada como deveria pelo fato 
de não ter uma formação no Ensino Superior. “Não 
existe uma faculdade que forme um vendedor. Se a 
pessoa não sabe vender seu produto, independente da 
formação, também não é um profi ssional. A formação 
é no próprio balcão de vendas”, salienta.

Além de empresária, Ivete volta sua atenção também à comunidade 
do seu município. Paralelo aos seus trabalhos no comércio, ela desenvolve 

atividades de voluntariado. “Fazer isso nos traz uma satisfação muito 
grande e abre um leque muito maior de comunicação e integração 
com as pessoas”, conta a lojista, que já foi presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Quatro Pontes (Aciquap), trabalhou no 
clube da terceira idade e exerceu funções dentro da igreja. “É algo que 
agrega muito valor. Você cresce muito dentro do voluntariado”, conclui.

O Presente

Voluntariado



ESTILO DE VIDA: 
tendências 
de móveis e 
interiores

Todos concordam que decorar 
a casa é uma questão de gosto 
pessoal e cujo objetivo é se 
sentir confortável e mimado a 

qualquer momento pelos complementos 
escolhidos. No entanto, manter-se a par das 
tendências mais inovadoras em móveis e 
design pode ser uma verdadeira missão. Por 
outro lado, acertar na escolha dos móveis é 
peça-chave para deixar os cômodos da casa 
com um visual moderno, diferente e cheio 
de personalidade.

Hoje, diante de um mundo digital, 
complexo, dinâmico e rápido, busca-se um 
ambiente esteticamente reduzido e que 
traga equilíbrio. Em vez de sobrecarregar a 
casa com móveis pesados e muitos objetos 
decorativos, a tendência indica uma seleção 
criteriosa das peças para cada espaço. Livrar-
-se do desnecessário e se concentrar nas coi-
sas realmente importantes torna a vida mais 
alegre. “Variedades de cores nos móveis. 
As pessoas estão buscando inovar e ousar 

mais no momento de escolher a cor de algum 
móvel, principalmente de estofados, para 
sua casa. Cores mais vivas trazem mais vida 
e alegria ao ambiente, enquanto as neutras 
deixam o lugar mais compactado”, diz Cleci 
Aparecida Teixeira, proprietária da loja Or-
tocolchões Móveis e Estofados.

A ideia de “vida lenta” é outro conceito 
presente. Isso signifi ca viver de forma mais 
consciente, economizando espaço e dando 
prioridade para materiais sustentáveis e 
atemporais. Móveis com desenho minima-
lista aparecem com grande destaque para 
atender esse público/mercado. “Outro 
grande diferencial e que deve estar cada vez 
mais presente dentro das residências são os 
móveis planejados, por isso trabalhamos 
com móveis e estofados sob medida, de 
acordo com o gosto e pedido do cliente”, 
salienta. “Hoje trabalhamos com cozinhas, 
dormitórios, closets, banheiros, lavanderias 
e até mesmo áreas de festa com móveis 
todos planejados. Isso é necessário porque 
percebemos que os espaços estão cada vez 
sendo menores, mas nem por isso as pessoas 
deixam de buscar a harmonia e beleza nesse 
local”, acrescenta.
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Proprietária da Ortocolchões, CLECI APARECIDA TEIXEIRA trabalha há sete 
anos no ramo de móveis e estofados. Ela, que está sempre em busca de 
novidades para os clientes, destaca qualidade e bom atendimento como 
fundamentais para a fi delização das vendas

Qualidade de sono e de vida 
Escolher uma boa cama não é tão fácil quanto parece. Por 

conta disso, Cleci ressalta que a loja oferece diferentes tipos de 
colchões, que se adaptam melhor ao biotipo de cada pessoa e, 
também, às suas preferências e necessidades. “Trabalhamos com 
uma linha média/alta de colchões, todos com molas e espumas de 
excelente qualidade. Prezamos por isso, pois sabemos da impor-
tância que as pessoas exijam qualidade no momento de comprar 
um colchão. Qualidade de sono é qualidade de vida”, destaca. 

Forma e conforto 
Regra número um: materiais devem inspirar conforto. As pessoas 

estão se voltando para seus lares e buscando meios de recarregar 
as energias. Essa visão reforça o cuidado sobre os materiais e 
peças escolhidas para os ambientes, e a madeira ganha ainda mais 
valor - em sua forma natural ou em painéis que reproduzem suas 
cores e textura.

Aliás, madeiras claras garantem amplitude, naturalidade e 
sensação de leveza aos pequenos ambientes. Padrões gráfi cos, 
paletas monocromáticas e temas fl orais ganham evidência na área 
de revestimentos, como tecidos e tapetes. Aliás, pisos e superfícies 
decorativas são muito mais do apenas um item decorativo. Eles 
inspiram estilos individuais e trazem conforto ao ambiente. Tons 
metalizados e cromados também devem aparecer com força ao 
longo de 2018.

Outro “casamento” que promete ganhar força e combinação 
de madeira, mármore, couro e metais, ou até mesmo o vidro, nos 
projetos de mobiliário e interiores, mas, sempre em traços mais 
leves e com diferentes pesos e volumes na aplicação.

Uma loja completa
Cleci, que atua há sete anos na área empresarial, conta 

que no início trabalhava apenas com o ramo de colchões, 
mas que, com o passar do tempo, sentiu a necessidade de 
complementar a loja e ofertar produtos diversos aos clientes. 
“Os clientes tinham essa necessidade. Eles não queriam entrar 
na loja e comprar apenas um colchão, mas também uma 
cama, cabeceira ou até mesmo um guarda-roupa. Por isso 
decidimos oferecer opções para uma casa completa”, enfatiza. 

Atualmente, a loja oferece uma linha de móveis completa 
para toda a casa, além de itens de decoração. “Os clientes 
estão cada vez mais exigentes e não estão atrás apenas 
de preço, mas sim de qualidade e diferenciais. Não querem 

adquirir um produto que dentro de alguns meses precisará 
ser trocado”, afi rma a empresária.

Além de móveis e colchões, a loja trabalha com 
diversos tipos de estofados. “Temos sofás dos modelos 

mais retrô aos mais modernos, com espuma de qualidade e 
todos com molas”, ressalta Cleci. 

Para a empresária, investir em móveis e colchões é 
investir em qualidade de vida. “As pessoas passaram a se 
reocupar mais com o bem-estar e o lugar onde elas estão”, 
observa. 

Pensando nisso, a rondonense busca acompanhar 
constantemente as novidades em cores, tecidos e modelos 
de móveis, colchões e estofados. “Vou em todas as feiras para 
ver as novidades e trazer em primeira mão. Nós vendemos 
qualidade e bom atendimento e conseguimos fi delizar clientes 
através disso”, afi rma. 

Outro diferencial elencado por ela é a valorização e 
respeito aos clientes. “Procuro atender o cliente dentro das 
suas necessidades. Ele pode, inclusive, escolher e planejar 
um projeto da forma como quer e espera”, conclui. 

As pessoas estão buscando inovar e ousar todos planejados. Isso é necessário porque 
percebemos que os espaços estão cada vez 
sendo menores, mas nem por isso as pessoas 
deixam de buscar a harmonia e beleza nesse 
local”, acrescenta.

que no início trabalhava apenas com o ramo de colchões, 
mas que, com o passar do tempo, sentiu a necessidade de 
complementar a loja e ofertar produtos diversos aos clientes. 
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cama, cabeceira ou até mesmo um guarda-roupa. Por isso 
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ESTILO DE VIDA: 
tendências 
de móveis e 
interiores

Todos concordam que decorar 
a casa é uma questão de gosto 
pessoal e cujo objetivo é se 
sentir confortável e mimado a 

qualquer momento pelos complementos 
escolhidos. No entanto, manter-se a par das 
tendências mais inovadoras em móveis e 
design pode ser uma verdadeira missão. Por 
outro lado, acertar na escolha dos móveis é 
peça-chave para deixar os cômodos da casa 
com um visual moderno, diferente e cheio 
de personalidade.

Hoje, diante de um mundo digital, 
complexo, dinâmico e rápido, busca-se um 
ambiente esteticamente reduzido e que 
traga equilíbrio. Em vez de sobrecarregar a 
casa com móveis pesados e muitos objetos 
decorativos, a tendência indica uma seleção 
criteriosa das peças para cada espaço. Livrar-
-se do desnecessário e se concentrar nas coi-
sas realmente importantes torna a vida mais 
alegre. “Variedades de cores nos móveis. 
As pessoas estão buscando inovar e ousar 

mais no momento de escolher a cor de algum 
móvel, principalmente de estofados, para 
sua casa. Cores mais vivas trazem mais vida 
e alegria ao ambiente, enquanto as neutras 
deixam o lugar mais compactado”, diz Cleci 
Aparecida Teixeira, proprietária da loja Or-
tocolchões Móveis e Estofados.

A ideia de “vida lenta” é outro conceito 
presente. Isso signifi ca viver de forma mais 
consciente, economizando espaço e dando 
prioridade para materiais sustentáveis e 
atemporais. Móveis com desenho minima-
lista aparecem com grande destaque para 
atender esse público/mercado. “Outro 
grande diferencial e que deve estar cada vez 
mais presente dentro das residências são os 
móveis planejados, por isso trabalhamos 
com móveis e estofados sob medida, de 
acordo com o gosto e pedido do cliente”, 
salienta. “Hoje trabalhamos com cozinhas, 
dormitórios, closets, banheiros, lavanderias 
e até mesmo áreas de festa com móveis 
todos planejados. Isso é necessário porque 
percebemos que os espaços estão cada vez 
sendo menores, mas nem por isso as pessoas 
deixam de buscar a harmonia e beleza nesse 
local”, acrescenta.
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Proprietária da Ortocolchões, CLECI APARECIDA TEIXEIRA trabalha há sete 
anos no ramo de móveis e estofados. Ela, que está sempre em busca de 
novidades para os clientes, destaca qualidade e bom atendimento como 
fundamentais para a fi delização das vendas
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ver as novidades e trazer em primeira mão. Nós vendemos 
qualidade e bom atendimento e conseguimos fi delizar clientes 
através disso”, afi rma. 

Outro diferencial elencado por ela é a valorização e 
respeito aos clientes. “Procuro atender o cliente dentro das 
suas necessidades. Ele pode, inclusive, escolher e planejar 
um projeto da forma como quer e espera”, conclui. 

As pessoas estão buscando inovar e ousar todos planejados. Isso é necessário porque 
percebemos que os espaços estão cada vez 
sendo menores, mas nem por isso as pessoas 
deixam de buscar a harmonia e beleza nesse 
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TRATAMENTOS FACIAIS 
minimamente invasiv�  ganham 
cada v�  mais adept� 
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Manter a pele sempre jovem e saudável é uma 
preocupação que costuma rondar a cabeça das 
mulheres em diferentes fases da vida. Com o 
avançar da idade, mesmo aquelas que seguem, 

diariamente, cuidados com a hidratação, esfoliação e proteção 
da cútis não conseguem fi car imunes aos efeitos do tempo. As 
temidas linhas de expressão, rugas e manchas começam a inco-
modar e a pele já não goza do poder de elasticidade e renovação 
típicos da juventude.

“Esses problemas estéticos surgem na pele no decorrer dos 
anos, já que com o envelhecimento a pele vai perdendo o colá-
geno, que é o principal responsável pela fi rmeza da pele. Além 
disso, a exposição solar também é uma das principais causas 
das temidas rugas”, explica a médica cirurgiã plástica Letícia Dei 
Ricardi, da Clínica La Feme. 

Os tratamentos estéticos surgem, então, como possíveis 
soluções para amenizar os sinais do tempo. E quanto menos 
invasivos, melhor. De acordo com dados da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (SBCP), apesar de o Brasil ainda fi gurar entre os países com maior número 
de cirurgias plásticas realizadas por ano, técnicas minimamente invasivas como tratamentos a 
laser, peelings químicos e toxina botulínica encontram cada vez mais espaço nos consultórios 
e na cabeça de quem está procurando corrigir imperfeições. “Procedimentos minimamente 
invasivos são métodos não cirúrgicos que podem ser feitos no consultório para rejuvenesci-
mento, como toxina botulínica, preenchedores e fi os de sustentação”, comenta a médica.

Cada vez mais novas opções surgem no mercado e Letícia atribui o crescimento da busca 
por procedimentos desse tipo a alguns fatores. “O aumento 
da procura se deve ao fato de serem procedimentos que 
podem ser realizados em consultórios, com recuperação 
rápida, possibilitando, inclusive, a volta imediata para as 
atividades do dia a dia, além dos resultados serem rápidos 
e satisfatórios”, pontua.

Alguns cuidados, no entanto, devem ser tomados 
para garantir a efi cácia e a segurança dos tra-
tamentos. Conforme Letícia, é fundamental 
que as pessoas tenham consciência que apenas 
dermatologistas e cirurgiões plásticos estão 
aptos a realizar os procedimentos. Além disso, 
ela também alerta para os perigos de se optar 
pelo preço mais em conta em detrimento da 
qualidade do procedimento.
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Opções de tratament� 
Em meio à gama de procedimentos estéti-

cos faciais minimamente invasivos oferecidos 
e procurados pelas mulheres estão a toxina 
botulínica, que, segundo a médica, é uma subs-
tância que permite a paralisia da musculatura 
de determinadas áreas da face e que além de 
tratar também previne as rugas. 

Os fi os de sustentação facial, além de 
tração, estimulam a produção de colágeno.

O preenchimento facial com ácido hialurô-
nico suaviza as rugas e preenche sulcos, 
assim como melhora o contorno facial. Pode 
também ser utilizado para aumentar o volume 
dos lábios.

O MD Codes (Códigos Médicos) é um 
procedimento que mapeia o rosto em oito 
pontos-chave. “Consiste em fazer o lifting 
facial apenas com aplicações de ácido hialurô-
nico”, expõe Letícia. 

Ainda pouco conhecido no Brasil, o Sculp-
tra, ou ácido poli-L-lático, é um tratamento 
estético desenvolvido para quem quer esti-
mular a produção de fi bras de colágeno nas 
regiões escolhidas para aplicação. “É um tipo 
de preenchedor que, ao estimular a produção 
de colágeno, faz uma retração muito efi ciente 
da pele”, ressalta a cirurgiã plástica.

O procedimento pode tratar as rugas e a 
fl acidez da pele, já sendo evidentes na segunda 
sessão os resultados da aplicação.

Médica cirurgiã plástica 
LETÍCIA DEI RICARDI integra 
a equipe de profi ssionais da 
Clínica La Feme, oferecendo 
uma gama de procedimentos 
e tratamentos nas áreas de 
saúde e beleza. 

A clínica está localizada na 
Rua Pastor Meyer, 215
Telefone (45) 3284-2025
Celular (45) 9.9806-0440
www.facebook.com/
clinica.lafeme

da procura se deve ao fato de serem procedimentos que 
podem ser realizados em consultórios, com recuperação 
rápida, possibilitando, inclusive, a volta imediata para as 
atividades do dia a dia, além dos resultados serem rápidos 

Alguns cuidados, no entanto, devem ser tomados 

OTIMIZE
seu tempo!

Não importa a ocupação, de estudante a dona de casa, de empresária 
a colaboradora, as mulheres cada vez mais assumem atribuições e 
tarefas que fazem com que as 24 horas do dia, muitas vezes, sejam 
poucas para dar conta de tantas coisas.

Diante da vida tão corrida, algumas acabam deixando até mesmo a vaidade de 
lado e os cuidados com a beleza e bem-estar. No entanto, alguns procedimentos 
podem ajudar a mulher a otimizar o seu tempo nesta vida moderna.

Quer um exemplo? Acordar com a sobrancelha feita e bem delineada, os cílios 
volumosos, os olhos já maquiados e bem destacados e a boca com cor de quem 
acabou de passar batom. Sonho? Nada disso. Estes cuidados existem e estão dis-
poníveis em Marechal Cândido Rondon.

Uma das queridinhas do momento é a micropigmentação da sobrancelha, ou 
a chamada microblading. Trata-se de uma técnica que imita com perfeição os fi os, 
até por isso fala-se que é fi o a fi o hiper-realista. “É a técnica mais procurada no 
momento, pois ajuda as mulheres no dia a dia, facilitando em muito a vida. Algumas 
se queixavam, por exemplo, de ir à piscina e ao passar a mão na sobrancelha saía 
a sombra ou o lápis. Com a micropigmentação o problema está resolvido”, explica 
a especialista em sobrancelha Paula Kottwitz, que possui no município um estúdio 
que leva seu nome.

De acordo com ela, o procedimento tem duração de até dois anos, mas reco-
menda-se retoque anual para manutenção da cor e do desenho. Outra opção é a 
maquiagem defi nitiva nos olhos. “É uma boa opção para quem tem alergia, mas 
gosta de passar lápis e ter os olhos sempre delineados”, comenta a rondonense, 
segundo a qual, a duração varia de cinco a dez anos.

Mais uma técnica disponível é o alongamento de cílios, com a colocação de fi o 
a fi o, que deixa-os com aparência mais volumosa. “E em breve vamos disponibilizar 
o volume russo, que deixa os cílios bem volumosos. É uma boa pedida para quem 
gosta de cílios bem marcados”, adianta Paula, citando que a manutenção deve 
ser feita a cada 30 dias.

Outro procedimento disponível em breve é a micropigmentação dos lábios, ótimo 
para quem deseja já acordar como se tivesse passado batom, enaltece a profi ssional. 
“O lábio é uma região que desbota mais rápido por estar muitas vezes molhado. 
Neste caso a orientação é retocar todo ano como forma de manutenção”, explica.

- Designer de sobrancelha
- Designer e henna
- Extensão de cílios
- Micropigmentação de sobrancelhas
- Microblading de sobrancelhas 3D
- Micropigmentação dos olhos e boca
- Remoção a laser de micropigmentação
- Remoção a laser de tatuagem
- Cursos

Procediment�  disponíveis no estúdio 
da especialista em sobrancelha Paula Kottwi� 
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Fotos: Divulgação

Especialista em sobrancelha PAULA KOTTWITZ: estúdio da 
empresária rondonense oferece diversas técnicas voltadas à 

beleza e que facilitam a vida da mulher no dia a dia

Novidade
Uma novidade já neste mês de março no estúdio de Paula 

Kottwitz será o aparelho de remoção a laser tanto para tatuagem 

preta e colorida como micropigmentação, seja na sobrancelha 

ou maquiagem defi nitiva.
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Manter a pele sempre jovem e saudável é uma 
preocupação que costuma rondar a cabeça das 
mulheres em diferentes fases da vida. Com o 
avançar da idade, mesmo aquelas que seguem, 

diariamente, cuidados com a hidratação, esfoliação e proteção 
da cútis não conseguem fi car imunes aos efeitos do tempo. As 
temidas linhas de expressão, rugas e manchas começam a inco-
modar e a pele já não goza do poder de elasticidade e renovação 
típicos da juventude.

“Esses problemas estéticos surgem na pele no decorrer dos 
anos, já que com o envelhecimento a pele vai perdendo o colá-
geno, que é o principal responsável pela fi rmeza da pele. Além 
disso, a exposição solar também é uma das principais causas 
das temidas rugas”, explica a médica cirurgiã plástica Letícia Dei 
Ricardi, da Clínica La Feme. 

Os tratamentos estéticos surgem, então, como possíveis 
soluções para amenizar os sinais do tempo. E quanto menos 
invasivos, melhor. De acordo com dados da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (SBCP), apesar de o Brasil ainda fi gurar entre os países com maior número 
de cirurgias plásticas realizadas por ano, técnicas minimamente invasivas como tratamentos a 
laser, peelings químicos e toxina botulínica encontram cada vez mais espaço nos consultórios 
e na cabeça de quem está procurando corrigir imperfeições. “Procedimentos minimamente 
invasivos são métodos não cirúrgicos que podem ser feitos no consultório para rejuvenesci-
mento, como toxina botulínica, preenchedores e fi os de sustentação”, comenta a médica.

Cada vez mais novas opções surgem no mercado e Letícia atribui o crescimento da busca 
por procedimentos desse tipo a alguns fatores. “O aumento 
da procura se deve ao fato de serem procedimentos que 
podem ser realizados em consultórios, com recuperação 
rápida, possibilitando, inclusive, a volta imediata para as 
atividades do dia a dia, além dos resultados serem rápidos 
e satisfatórios”, pontua.

Alguns cuidados, no entanto, devem ser tomados 
para garantir a efi cácia e a segurança dos tra-
tamentos. Conforme Letícia, é fundamental 
que as pessoas tenham consciência que apenas 
dermatologistas e cirurgiões plásticos estão 
aptos a realizar os procedimentos. Além disso, 
ela também alerta para os perigos de se optar 
pelo preço mais em conta em detrimento da 
qualidade do procedimento.
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assim como melhora o contorno facial. Pode 
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dos lábios.
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da procura se deve ao fato de serem procedimentos que 
podem ser realizados em consultórios, com recuperação 
rápida, possibilitando, inclusive, a volta imediata para as 
atividades do dia a dia, além dos resultados serem rápidos 

Alguns cuidados, no entanto, devem ser tomados 

OTIMIZE
seu tempo!

Não importa a ocupação, de estudante a dona de casa, de empresária 
a colaboradora, as mulheres cada vez mais assumem atribuições e 
tarefas que fazem com que as 24 horas do dia, muitas vezes, sejam 
poucas para dar conta de tantas coisas.

Diante da vida tão corrida, algumas acabam deixando até mesmo a vaidade de 
lado e os cuidados com a beleza e bem-estar. No entanto, alguns procedimentos 
podem ajudar a mulher a otimizar o seu tempo nesta vida moderna.

Quer um exemplo? Acordar com a sobrancelha feita e bem delineada, os cílios 
volumosos, os olhos já maquiados e bem destacados e a boca com cor de quem 
acabou de passar batom. Sonho? Nada disso. Estes cuidados existem e estão dis-
poníveis em Marechal Cândido Rondon.

Uma das queridinhas do momento é a micropigmentação da sobrancelha, ou 
a chamada microblading. Trata-se de uma técnica que imita com perfeição os fi os, 
até por isso fala-se que é fi o a fi o hiper-realista. “É a técnica mais procurada no 
momento, pois ajuda as mulheres no dia a dia, facilitando em muito a vida. Algumas 
se queixavam, por exemplo, de ir à piscina e ao passar a mão na sobrancelha saía 
a sombra ou o lápis. Com a micropigmentação o problema está resolvido”, explica 
a especialista em sobrancelha Paula Kottwitz, que possui no município um estúdio 
que leva seu nome.

De acordo com ela, o procedimento tem duração de até dois anos, mas reco-
menda-se retoque anual para manutenção da cor e do desenho. Outra opção é a 
maquiagem defi nitiva nos olhos. “É uma boa opção para quem tem alergia, mas 
gosta de passar lápis e ter os olhos sempre delineados”, comenta a rondonense, 
segundo a qual, a duração varia de cinco a dez anos.

Mais uma técnica disponível é o alongamento de cílios, com a colocação de fi o 
a fi o, que deixa-os com aparência mais volumosa. “E em breve vamos disponibilizar 
o volume russo, que deixa os cílios bem volumosos. É uma boa pedida para quem 
gosta de cílios bem marcados”, adianta Paula, citando que a manutenção deve 
ser feita a cada 30 dias.

Outro procedimento disponível em breve é a micropigmentação dos lábios, ótimo 
para quem deseja já acordar como se tivesse passado batom, enaltece a profi ssional. 
“O lábio é uma região que desbota mais rápido por estar muitas vezes molhado. 
Neste caso a orientação é retocar todo ano como forma de manutenção”, explica.

- Designer de sobrancelha
- Designer e henna
- Extensão de cílios
- Micropigmentação de sobrancelhas
- Microblading de sobrancelhas 3D
- Micropigmentação dos olhos e boca
- Remoção a laser de micropigmentação
- Remoção a laser de tatuagem
- Cursos

Procediment�  disponíveis no estúdio 
da especialista em sobrancelha Paula Kottwi� 
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Especialista em sobrancelha PAULA KOTTWITZ: estúdio da 
empresária rondonense oferece diversas técnicas voltadas à 

beleza e que facilitam a vida da mulher no dia a dia

Novidade
Uma novidade já neste mês de março no estúdio de Paula 

Kottwitz será o aparelho de remoção a laser tanto para tatuagem 

preta e colorida como micropigmentação, seja na sobrancelha 

ou maquiagem defi nitiva.
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Ao longo da história, a moda sempre teve papel de destaque 
na sociedade. Era através de roupas com ricos materiais 
e tecidos que a nobreza, por exemplo, expressava seu 
poder. Fora isso, o uso de vestimentas especiais também 

discernia sacerdotes dos demais membros da população e, claro, cha-
mavam atenção com a criação de trajes típicos para festas específi cas.

Hoje, a moda continua um símbolo de elegância e status, mas 
ganhou novos ares: contestação das regras, apoio às mais diversas 
causas, expressão da personalidade e muitas outras. Mas, dentre todos 
os segmentos, um se destaca por apresentar uma síntese do próprio 
conceito da moda: a alta costura.

Contudo, quando se fala em moda, muitos se lembram dos euro-
peus como Coco Chanel ou Dolce and Gabbanna. E acabamos acredi-
tando que os melhores estilistas são daquelas terras. Mas felizmente 
a criatividade não está atrelada a um local e temos talentos de todos 
os lugares do mundo. 

Prova disso é a designer de moda Fabiana Baú, que está ganhando 
cada vez mais visibilidade nos holofotes das estrelas de todo o Brasil.

Natural de Maripá, ela mora em Palotina, mas viaja muito devido 
aos compromissos profi ssionais.

O talento da estilista de alta moda começou a despontar ainda cedo. 
Aos nove anos já costurava e sempre estava atenta à moda. “Sempre 
trabalhei na área de moda e artes, seja em desfi les, festas ou outros 
eventos. Justamente por gostar da área e ter apoio familiar, minha 
bagagem foi construída desde cedo”, conta.

Fabiana relata que a alta moda se encaixou no seu perfi l durante 
um maior conhecimento e valorização da área. “Resolvi me dedicar ao 
mercado de alta costura porque percebi que a área estava defi citária 
em termos de qualidade e exclusividade”, diz.  

Para ela, a moda é algo rápido e hoje seu foco é fazer peças lindas 
e diferentes. “Roupas comuns podem ser encontradas em qualquer 
lugar”, pontua.

Confeccionando roupas exclusivas e de alto padrão, Fabiana revela 
que há todo um trabalho diferenciado por trás da alta costura. “Pre-
ciso conhecer a pessoa, o evento onde ela vai usar a peça e entender 
como ela quer que essa seja costurada. A roupa precisa combinar com 
a pessoa”, enfatiza.

Um passo de sucesso 
Determinada, Fabiana está realizando um dos seus maiores sonhos: entrar no mundo das 

celebridades e famosos. “Faz dois anos que estava tentando entrar nesse mercado e ter coragem 
foi fundamental para conseguir. Por mês eu mando cerca de 100 e-mails com propostas, então 
encontrar a pessoa certa e que esteja disponível nem sempre é fácil”, comenta.  

E a estilista não poderia ter começado melhor. Ela veste nada menos que uma das cantoras 
referência no sertanejo universitário: Thaeme, da dupla com Thiago. “Ela é a artista que está 
divulgando o meu trabalho. É minha ‘madrinha’ no mundo dos famosos”, comemora.

Fabiana diz que sua vida antes e depois disso teve muitas mudanças. “Depois da Thaeme, 
novas portas começaram a se abrir e mais pessoas interessadas vieram me procurar. Já tenho 
projetos novos com ela e com outros artistas e celebridades”, revela.

De acordo com ela, as roupas usadas pela cantora em seus shows são intercaladas entre as 
delas e a de outros estilistas. “Porém, está sendo cogitada a possibilidade de em breve eu ser a 
estilista exclusiva dela”, comemora. 

Por ser a primeira celebridade vestindo suas roupas, Fabiana defi ne o momento como sendo 
um sonho. “E ela me encanta. É um ser humano exemplar e com muita humildade. Acima de tudo, 
é uma pessoa comum como qualquer outra, que sabe valorizar e respeitar. Ela é verdadeira”, 
declara, acrescentando: “E muitas vezes você não imagina a aproximação de algumas pessoas. 
O próprio fã clube dela também me acompanha. É algo totalmente diferente do que eu já vivi. 
A realização de um sonho”, ressalta.

Antes das celebridades, no entanto, Fabiana vestiu diversas outras pessoas que não são 
menos importantes. “A gente acaba conhecendo e fazendo parte da história de cada uma dessas 
pessoas e isso é muito especial”, entende a estilista, que hoje conta com uma equipe para auxiliar 
nos trabalhos. “São sementinhas que vamos plantando até chegar ao nosso propósito”, destaca.

Conceito de moda

Real� ação profi ssional

FABIANA BAÚ é designer 
de moda e especializada 
em alta moda. Ainda 
criança confeccionava 
suas primeiras peças e 
hoje trabalha com foco 
em roupas exclusivas, 
inclusive para 
personalidades do meio 
musical: “É a realização 
de um sonho”

@estilistafabianabau
@fabiana_bau
(44) 99807-1082
Site: www.fabianabau.com.br

A estilista veste uma das cantoras referência no sertanejo 
universitário: THAEME, da dupla com Thiago

LUXO E GLAMOUR:

Fabiana conta que foi uma das idealizadoras do 
concurso Princesa das Orquídeas, festa tradicional 
de Maripá, e que também já esteve e conhece os 
bastidores de concursos de misses. 

A estilista confecciona roupas para todas as 
regiões do Brasil e fora dele. “Eu requeiro o meu estilo 
e a minha proposta. Se a pessoa se encontra no meu 
objetivo, independente se é para um evento mais formal 
ou simples, que é de fazer peças exclusivas e com 
qualidade, eu estou aberta. Para mim não importa 
onde a pessoa vai usar a roupa, mas sim como vai 
usar e como quer estar naquele momento”, explica. 

Com cerca de 20 anos no mercado da moda, seu 
conceito sobre ela é abrangente. “Moda é clássico e 
é eterno. Agora sou contra tendências. Moda é algo 
que te defi ne. Você fala através da roupa”, destaca, 

emendando: “Mas isso não signifi ca que você precisa 
ter apenas um perfi l. Posso acordar mais alegre e 
outros dias nem tanto e me vestir de acordo com isso”.  

 “Vista-se mal e lembrarão do vestido. Vista-se 
bem e lembrarão da mulher”. A frase da famosa estilista 
francesa Coco Chanel resume o pensamento de Fabia-
na. De acordo com ela, hoje existe um pré-conceito da 
moda a ser seguido para se encaixar no padrão. “Existe 
lugares que exigem que a pessoa siga um determinado 
padrão, mas qualquer um pode fazer moda, porém, 
ter acompanhamento e conhecimento é fundamental, 
porque há tipos e perfi s diferentes”, reitera.  

E o comportamento, na visão da estilista, é algo 
fundamental na moda. “Ter um bom comportamento 
defi ne muito o que você está usando, independente 
do lugar”, garante.

Apesar de contar com uma equipe de costurei-
ras e bordadeiras, Fabiana administra sua própria 
empresa, que leva seu nome como marca, e ainda 
faz questão de acompanhar de perto todos os 
processos de produção. “Eu compro o tecido e faço 
o corte em moulage francesa, que é o fundamental 
para qualquer look de gala. Costurar todo mundo 
costura, mas saber como costurar é algo diferente, 
por isso eu entrego a base para minhas costureiras, 
sempre costurada à mão, e falo que quero que fi que 
de tal maneira e elas fazem o acabamento. É uma 
relação de troca. Eu não fi co sem elas e elas não 
fi cam sem mim”, afi rma. 

Costurar é uma arte, um trabalho minucioso 
que exige muito mais do que apenas seguir um 
modelo. Requer, acima de tudo, amor ao trabalho. 
“Primeiramente eu vou até a pessoa, faço uma 
consultoria, que eu chamo de ‘persona’, para saber 

quem ela é, pois, olhando para a pessoa eu posso 
imaginar uma coisa, mas depois de conversar e 
conhecendo um pouco da história, vejo que o perfi l 
é outro”, expõe a estilista, que acrescenta: “Por 
mais que seja um vestido preto básico é necessário 
que tenha o perfi l da pessoa, e ela, por sua vez, ao 
usar um look feito por mim, precisa se sentir linda 
de todos os jeitos possíveis”.

Segundo Fabiana, sua realização profi ssional 
consiste em superar as expectativas do cliente. “É 
olhar nos olhos da cliente e ver a realização pessoal 
dela vestindo aquela roupa”, assegura.

Fotos: D
ivulgação

ELAS ARRASAM 
em elegância, sofisticação e exclusividade

Exclusividade 
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Vocês pediram e nós atendemos!”. É com o 
sentimento de entusiasmo e boas expectativas 
que a marca Franciele Morezzi, exclusividade na 
microrregião por meio da loja Kanny’s All Sizes, 

conhecida por trazer elegância para as mulheres modernas 
e que gostam de se vestir bem, lança no mercado brasileiro 
um novo conceito de ser plus size: a marca Valentina Ferreira. 

De acordo com os proprietários da Kanny’s All Sizes, Clau-
diane e Ailson Packer, a entrada do novo conceito voltado ao 
público plus size no mercado é oriundo de uma demanda dos 
empresários do varejo que já atuavam com a marca Franciele 
Morezzi, marcada por peças conceituais e com estampas ex-
clusivas. “Nós já trabalhamos há cerca de um ano com a marca, 
mas como atendemos um público bastante amplo por termos 
todos os tamanhos, as nossas clientes plus size vinham até a 
loja e também queriam ter essa exclusividade, esse conceito 
único que a Franciele Morezzi tem. Assim como nós, outros 
empresários que trabalham na mesma linha passaram a incitar 
a marca para entrar no mercado plus e agora eles ampliaram 
a área de atuação”, explica a empresária. 

Dentro da própria fábrica da Franciele Morezzi, localizada 
em Terra Boa (PR), nasceu a Valentina Ferreira, que atenderá 
ao público feminino que procura elegância, sofisticação e ex-
clusividade ao montar seu look. “As estampas e os modelos de 
vestidos da Francieli Morezzi, seja longos ou curtos, permitem 
que você use-os tanto com uma rasteira na beira da praia em 
uma caminhada, quanto com um salto e uma produção em um 
evento social. Da mesma forma, as peças da Valentina Ferreira 
vêm com cortes modernos e sofisticados, complementados 
pelas lindas estampas exclusivas”, expressa Claudiane. 

Pelo conceito único, a marca Franciele Morezzi já foi a 
escolha para compor o look de famosas como a apresenta-
dora Eliana Michaelichen, do SBT, além de ter sido destaque 
no programa Hoje em Dia, apresentado por Ana Hickmann, 
César Filho, Ticiane Pinheiro e Renata Alves na Record TV, no 
quadro Top Fashion. Na oportunidade, a saia longa estampa-
da foi escolhida para representar o que há de mais atual em 
tendência de moda para o verão 2018. 

Na microrregião Oeste, Ailson explica que a 
Kanny’s All Sizes terá a exclusividade da marca 
Valentina Ferreira e, na visão do empresário, 
a chegada deste novo conceito será determi-
nante para as mulheres plus size. “A cada novo 
lançamento de coleção, as clientes saberão que 
podem ser plus, mas também bonitas, estarem 
na moda e elegantes”, destaca Ailson. “Não 
é porque você é plus size que não pode estar 
deslumbrante”, complementa Claudiane. 

Segundo a empresária, uma grande lacuna 
para o público plus estava justamente na falta 
de marcas que pensassem na mulher brasilei-
ra bem vestida. Com a entrada da Valentina 
Ferreira no mercado, por meio de estampas 
delicadas e que ao mesmo tempo marcam 
presença, o leque de possibilidades para que esse público também 
esteja na moda e se vista com elegância será ainda mais ampliado. 
“A principal queixa do público plus size era que não existia uma 
marca que pensasse nelas. Havia uma concepção de que como você 
é plus, você precisa se vestir com estampas sem graça, com modelos 
sem estrutura, e a Valentina Ferreira, assim como outras marcas que 
entraram no mercado, trouxeram o conceito das passarelas para o 
público plus size”, enfatiza Ailson. 

“

Com opções da moda feminina e masculina do tamanho 32 ao 70, a Kanny’s all sizes 
está localizada na Rua Dom João VI, 661, no centro de Marechal Rondon

Fotos: Divulgação
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Ao longo da história, a moda sempre teve papel de destaque 
na sociedade. Era através de roupas com ricos materiais 
e tecidos que a nobreza, por exemplo, expressava seu 
poder. Fora isso, o uso de vestimentas especiais também 

discernia sacerdotes dos demais membros da população e, claro, cha-
mavam atenção com a criação de trajes típicos para festas específi cas.

Hoje, a moda continua um símbolo de elegância e status, mas 
ganhou novos ares: contestação das regras, apoio às mais diversas 
causas, expressão da personalidade e muitas outras. Mas, dentre todos 
os segmentos, um se destaca por apresentar uma síntese do próprio 
conceito da moda: a alta costura.

Contudo, quando se fala em moda, muitos se lembram dos euro-
peus como Coco Chanel ou Dolce and Gabbanna. E acabamos acredi-
tando que os melhores estilistas são daquelas terras. Mas felizmente 
a criatividade não está atrelada a um local e temos talentos de todos 
os lugares do mundo. 

Prova disso é a designer de moda Fabiana Baú, que está ganhando 
cada vez mais visibilidade nos holofotes das estrelas de todo o Brasil.

Natural de Maripá, ela mora em Palotina, mas viaja muito devido 
aos compromissos profi ssionais.

O talento da estilista de alta moda começou a despontar ainda cedo. 
Aos nove anos já costurava e sempre estava atenta à moda. “Sempre 
trabalhei na área de moda e artes, seja em desfi les, festas ou outros 
eventos. Justamente por gostar da área e ter apoio familiar, minha 
bagagem foi construída desde cedo”, conta.

Fabiana relata que a alta moda se encaixou no seu perfi l durante 
um maior conhecimento e valorização da área. “Resolvi me dedicar ao 
mercado de alta costura porque percebi que a área estava defi citária 
em termos de qualidade e exclusividade”, diz.  

Para ela, a moda é algo rápido e hoje seu foco é fazer peças lindas 
e diferentes. “Roupas comuns podem ser encontradas em qualquer 
lugar”, pontua.

Confeccionando roupas exclusivas e de alto padrão, Fabiana revela 
que há todo um trabalho diferenciado por trás da alta costura. “Pre-
ciso conhecer a pessoa, o evento onde ela vai usar a peça e entender 
como ela quer que essa seja costurada. A roupa precisa combinar com 
a pessoa”, enfatiza.

Um passo de sucesso 
Determinada, Fabiana está realizando um dos seus maiores sonhos: entrar no mundo das 

celebridades e famosos. “Faz dois anos que estava tentando entrar nesse mercado e ter coragem 
foi fundamental para conseguir. Por mês eu mando cerca de 100 e-mails com propostas, então 
encontrar a pessoa certa e que esteja disponível nem sempre é fácil”, comenta.  

E a estilista não poderia ter começado melhor. Ela veste nada menos que uma das cantoras 
referência no sertanejo universitário: Thaeme, da dupla com Thiago. “Ela é a artista que está 
divulgando o meu trabalho. É minha ‘madrinha’ no mundo dos famosos”, comemora.

Fabiana diz que sua vida antes e depois disso teve muitas mudanças. “Depois da Thaeme, 
novas portas começaram a se abrir e mais pessoas interessadas vieram me procurar. Já tenho 
projetos novos com ela e com outros artistas e celebridades”, revela.

De acordo com ela, as roupas usadas pela cantora em seus shows são intercaladas entre as 
delas e a de outros estilistas. “Porém, está sendo cogitada a possibilidade de em breve eu ser a 
estilista exclusiva dela”, comemora. 

Por ser a primeira celebridade vestindo suas roupas, Fabiana defi ne o momento como sendo 
um sonho. “E ela me encanta. É um ser humano exemplar e com muita humildade. Acima de tudo, 
é uma pessoa comum como qualquer outra, que sabe valorizar e respeitar. Ela é verdadeira”, 
declara, acrescentando: “E muitas vezes você não imagina a aproximação de algumas pessoas. 
O próprio fã clube dela também me acompanha. É algo totalmente diferente do que eu já vivi. 
A realização de um sonho”, ressalta.

Antes das celebridades, no entanto, Fabiana vestiu diversas outras pessoas que não são 
menos importantes. “A gente acaba conhecendo e fazendo parte da história de cada uma dessas 
pessoas e isso é muito especial”, entende a estilista, que hoje conta com uma equipe para auxiliar 
nos trabalhos. “São sementinhas que vamos plantando até chegar ao nosso propósito”, destaca.

Conceito de moda

Real� ação profi ssional

FABIANA BAÚ é designer 
de moda e especializada 
em alta moda. Ainda 
criança confeccionava 
suas primeiras peças e 
hoje trabalha com foco 
em roupas exclusivas, 
inclusive para 
personalidades do meio 
musical: “É a realização 
de um sonho”

@estilistafabianabau
@fabiana_bau
(44) 99807-1082
Site: www.fabianabau.com.br

A estilista veste uma das cantoras referência no sertanejo 
universitário: THAEME, da dupla com Thiago

LUXO E GLAMOUR:

Fabiana conta que foi uma das idealizadoras do 
concurso Princesa das Orquídeas, festa tradicional 
de Maripá, e que também já esteve e conhece os 
bastidores de concursos de misses. 

A estilista confecciona roupas para todas as 
regiões do Brasil e fora dele. “Eu requeiro o meu estilo 
e a minha proposta. Se a pessoa se encontra no meu 
objetivo, independente se é para um evento mais formal 
ou simples, que é de fazer peças exclusivas e com 
qualidade, eu estou aberta. Para mim não importa 
onde a pessoa vai usar a roupa, mas sim como vai 
usar e como quer estar naquele momento”, explica. 

Com cerca de 20 anos no mercado da moda, seu 
conceito sobre ela é abrangente. “Moda é clássico e 
é eterno. Agora sou contra tendências. Moda é algo 
que te defi ne. Você fala através da roupa”, destaca, 

emendando: “Mas isso não signifi ca que você precisa 
ter apenas um perfi l. Posso acordar mais alegre e 
outros dias nem tanto e me vestir de acordo com isso”.  

 “Vista-se mal e lembrarão do vestido. Vista-se 
bem e lembrarão da mulher”. A frase da famosa estilista 
francesa Coco Chanel resume o pensamento de Fabia-
na. De acordo com ela, hoje existe um pré-conceito da 
moda a ser seguido para se encaixar no padrão. “Existe 
lugares que exigem que a pessoa siga um determinado 
padrão, mas qualquer um pode fazer moda, porém, 
ter acompanhamento e conhecimento é fundamental, 
porque há tipos e perfi s diferentes”, reitera.  

E o comportamento, na visão da estilista, é algo 
fundamental na moda. “Ter um bom comportamento 
defi ne muito o que você está usando, independente 
do lugar”, garante.

Apesar de contar com uma equipe de costurei-
ras e bordadeiras, Fabiana administra sua própria 
empresa, que leva seu nome como marca, e ainda 
faz questão de acompanhar de perto todos os 
processos de produção. “Eu compro o tecido e faço 
o corte em moulage francesa, que é o fundamental 
para qualquer look de gala. Costurar todo mundo 
costura, mas saber como costurar é algo diferente, 
por isso eu entrego a base para minhas costureiras, 
sempre costurada à mão, e falo que quero que fi que 
de tal maneira e elas fazem o acabamento. É uma 
relação de troca. Eu não fi co sem elas e elas não 
fi cam sem mim”, afi rma. 

Costurar é uma arte, um trabalho minucioso 
que exige muito mais do que apenas seguir um 
modelo. Requer, acima de tudo, amor ao trabalho. 
“Primeiramente eu vou até a pessoa, faço uma 
consultoria, que eu chamo de ‘persona’, para saber 

quem ela é, pois, olhando para a pessoa eu posso 
imaginar uma coisa, mas depois de conversar e 
conhecendo um pouco da história, vejo que o perfi l 
é outro”, expõe a estilista, que acrescenta: “Por 
mais que seja um vestido preto básico é necessário 
que tenha o perfi l da pessoa, e ela, por sua vez, ao 
usar um look feito por mim, precisa se sentir linda 
de todos os jeitos possíveis”.

Segundo Fabiana, sua realização profi ssional 
consiste em superar as expectativas do cliente. “É 
olhar nos olhos da cliente e ver a realização pessoal 
dela vestindo aquela roupa”, assegura.

Fotos: D
ivulgação

ELAS ARRASAM 
em elegância, sofisticação e exclusividade

Exclusividade 

33Revista Mulher

Vocês pediram e nós atendemos!”. É com o 
sentimento de entusiasmo e boas expectativas 
que a marca Franciele Morezzi, exclusividade na 
microrregião por meio da loja Kanny’s All Sizes, 

conhecida por trazer elegância para as mulheres modernas 
e que gostam de se vestir bem, lança no mercado brasileiro 
um novo conceito de ser plus size: a marca Valentina Ferreira. 

De acordo com os proprietários da Kanny’s All Sizes, Clau-
diane e Ailson Packer, a entrada do novo conceito voltado ao 
público plus size no mercado é oriundo de uma demanda dos 
empresários do varejo que já atuavam com a marca Franciele 
Morezzi, marcada por peças conceituais e com estampas ex-
clusivas. “Nós já trabalhamos há cerca de um ano com a marca, 
mas como atendemos um público bastante amplo por termos 
todos os tamanhos, as nossas clientes plus size vinham até a 
loja e também queriam ter essa exclusividade, esse conceito 
único que a Franciele Morezzi tem. Assim como nós, outros 
empresários que trabalham na mesma linha passaram a incitar 
a marca para entrar no mercado plus e agora eles ampliaram 
a área de atuação”, explica a empresária. 

Dentro da própria fábrica da Franciele Morezzi, localizada 
em Terra Boa (PR), nasceu a Valentina Ferreira, que atenderá 
ao público feminino que procura elegância, sofisticação e ex-
clusividade ao montar seu look. “As estampas e os modelos de 
vestidos da Francieli Morezzi, seja longos ou curtos, permitem 
que você use-os tanto com uma rasteira na beira da praia em 
uma caminhada, quanto com um salto e uma produção em um 
evento social. Da mesma forma, as peças da Valentina Ferreira 
vêm com cortes modernos e sofisticados, complementados 
pelas lindas estampas exclusivas”, expressa Claudiane. 

Pelo conceito único, a marca Franciele Morezzi já foi a 
escolha para compor o look de famosas como a apresenta-
dora Eliana Michaelichen, do SBT, além de ter sido destaque 
no programa Hoje em Dia, apresentado por Ana Hickmann, 
César Filho, Ticiane Pinheiro e Renata Alves na Record TV, no 
quadro Top Fashion. Na oportunidade, a saia longa estampa-
da foi escolhida para representar o que há de mais atual em 
tendência de moda para o verão 2018. 

Na microrregião Oeste, Ailson explica que a 
Kanny’s All Sizes terá a exclusividade da marca 
Valentina Ferreira e, na visão do empresário, 
a chegada deste novo conceito será determi-
nante para as mulheres plus size. “A cada novo 
lançamento de coleção, as clientes saberão que 
podem ser plus, mas também bonitas, estarem 
na moda e elegantes”, destaca Ailson. “Não 
é porque você é plus size que não pode estar 
deslumbrante”, complementa Claudiane. 

Segundo a empresária, uma grande lacuna 
para o público plus estava justamente na falta 
de marcas que pensassem na mulher brasilei-
ra bem vestida. Com a entrada da Valentina 
Ferreira no mercado, por meio de estampas 
delicadas e que ao mesmo tempo marcam 
presença, o leque de possibilidades para que esse público também 
esteja na moda e se vista com elegância será ainda mais ampliado. 
“A principal queixa do público plus size era que não existia uma 
marca que pensasse nelas. Havia uma concepção de que como você 
é plus, você precisa se vestir com estampas sem graça, com modelos 
sem estrutura, e a Valentina Ferreira, assim como outras marcas que 
entraram no mercado, trouxeram o conceito das passarelas para o 
público plus size”, enfatiza Ailson. 

“

Com opções da moda feminina e masculina do tamanho 32 ao 70, a Kanny’s all sizes 
está localizada na Rua Dom João VI, 661, no centro de Marechal Rondon

Fotos: Divulgação
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Tradicional ou clássico
É um estilo conservador, com ar formal e sé-

rio; caracterizado por peças estruturadas, cores 
sóbrias e cortes de alfaiataria. As peças têm li-
nhas retas e poucos detalhes, tudo mais fechado 
e composto (nada de decotes).

Contemporâneo
A imagem é de uma pessoa reservada, mas 

atualizada. Passa uma visão refi nada, segura e 
bem-sucedida. Nos acessórios, adota os clás-
sicos, mas com moderação para não fi car careta. 
Investe nos looks monocromáticos e peças de 
qualidade de acabamento.

Esportivo
É o favorito de quem prioriza o conforto, 

praticidade e simplicidade na hora de vestir. Dá 
preferência por peças com modelagens básicas 
e caimentos mais soltos que tenham um toque 
agradável. Nos pés, prefere sapatos confortá-
veis, baixos ou com saltos médios e grossos.

Criativo
É o estilo de quem gosta de experimentar e 

arriscar; é a pessoa que usa uma peça de moda 
com uma peça vintage, que ousa no tamanho, 
cor e estilo dos acessórios ou um sapato dife-
rente. É capaz de juntar tudo ao mesmo tempo e 
ainda assim garante harmonia aos looks.

Romântico
O que domina é a delicadeza; tudo é tipica-

mente feminino. Adora renda, estampa de fl ores, 
cores clarinhas, saia rodada, laços, corações e 
tudo que há de mais fofo no universo feminino.

Sensual
A principal característica desse tipo de estilo é 

a valorização do corpo. Não tem medo de abusar 
do comprimento, das transparências e dos deco-
tes. Mas precisa ter dose de bom-senso para não 
parecer vulgar. A dica é o “revela e esconde” para 
a produção fi car sexy, mas elegante.

Moderno
Transmite uma imagem forte, misturando 

peças com referência ao guarda-roupas masculi-
no com itens de moda. Não é uma pessoa muito 
colorida; adora looks total black. Minimalista, 
gosta de poucos acessórios, porém marcantes e 
de design.

A relação entre a mulher e o mundo da moda é considerada 
histórica. E analisando a ligação do comportamento da 
sociedade com a essência de cada indivíduo, olhando hoje 
como a sociedade se comporta e a essência de cada um, é 

possível constatar que a moda mais glamorosa e impositiva está desatu-
alizada. A moda contemporânea é inclusiva, permitindo que as pessoas 
entendam que cada um tem seu jeito de ser e pode usar a moda para se 
expressar como pessoa.

Em vários momentos da vida a roupa tem um papel importante, desde 
a manta que saímos da maternidade até a formatura, o casamento e no 
trabalho. Com a dimensão digital e a infl uência da internet, num toque é 
possível encontrar referências e novidades que auxiliam na necessidade 
que o indivíduo tem de se expressar como pessoa, ou “este é o meu jeito”.

Esse “jeito” leva outro nome e se chama estilo. Ele é avaliado conside-
rando a personalidade, maneira como leva a vida, cores, gostos pessoais e 
profi ssão de cada um. Ter estilo é respeitar a sua identidade, algo pessoal, 
uma marca registrada que é a forma como você se apresenta ao mundo.

Para auxiliar a encontrar e se posicionar com o que a moda oferece, o 
empresário rondonense Jean Augusto Rohloff , proprietário da loja Mr. John, 
listou sete estilos, lembrando que uma pessoa geralmente se enquadra 
em no mínimo dois deles, sendo que um será o dominante.

“O que defi ne o estilo são as escolhas que são feitas baseadas nas 
prioridades e com papéis diferentes que ocupamos simultaneamente 
durante a vida, porque cada um deles exige uma sensação e uma imagem 
diferentes. É supernormal querer parecer elegante no trabalho e sexy 
fora dele, por exemplo. Pode ser assustador e causar preocupação, mas 
a moda está aí para nos auxiliar a dizermos quem somos. A dica é lidar 

com leveza, utilizar essa 
versatilidade toda para 
brincar de experimentar e 
descobrir novos limites”, 
comenta o rondonense. 

Ele cita uma frase da 
autora de livros e consul-
tora de moda Tita Aguiar: 
“Não esqueça de que 
toda pessoa é única e que 
não existe estilo certo 

ou errado. O único estilo 
errado é aquele que não 

combina com a 
pessoa”. 

Rua Espírito Santo, 726
(45) 2031-1921 / (45) 9 98396191
Marechal Cândido Rondon - PR
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brincar de experimentar e 
descobrir novos limites”, 
comenta o rondonense. 

Ele cita uma frase da 
autora de livros e consul-
tora de moda Tita Aguiar: 
“Não esqueça de que 
toda pessoa é única e que 
não existe estilo certo 

ou errado. O único estilo 
errado é aquele que não 

combina com a 
pessoa”. 

Proprietário da loja 
Mr. John, JEAN AUGUSTO 
ROHLOFF: “Aproveite o 
que a Mr. John traz para a 
nossa cidade: consultoria, 
diversidade e um 
atendimento personalizado, 
para dar voz e vez a todas 
as mulheres que existem 
dentro de você”
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PERFIL DA MODA: 
referência quando o assunto é Melissa

Cheirinho de Melissa”. Quem nunca 
ouviu essa frase vinda de um dos fãs 
de uma das marcas mais conhecidas 
Brasil afora?

Nascida em 1979, inspirada nos pés dos 
pescadores da Riviera Francesa, os modelos 
que fazem a cabeça - e principalmente os pés 
- das melisseiras são muito mais do que um 
simples sapato. 

Segundo Angela Pawlowski, proprietária 
da Perfi l da Moda, loja referência em Marechal 
Cândido Rondon quando o assunto é Melissa, 
os modelos criados pela marca não são apenas 
mais um item a compor o closet de quem não 
abre mão de se conectar à Melissa. “A marca 
está vinculada a tudo que tenha relação com 
arte, moda e design, promovendo a diversidade 
por meio dos modelos de calçados e bolsas que 
são voltados para todos os gêneros e contando 
histórias através dos estilos”, destaca. 

O modelo Aranha foi o que deu origem à 
marca e, com o tempo, se tornou ícone, sendo 
um dos mais vendidos até hoje. 

Entretanto, por ter como conceito a inova-
ção em plástico, a Melissa foi uma das primeiras 
marcas no mundo a criar coleções colaborativas, 
há 35 anos, com o icônico Jean-Paul Gaultier, 
conhecido por uma moda excêntrica e de 
vanguarda. “E com o passar dos anos, novas 
coleções com novos parceiros foram sendo 
lançadas, fazendo com que a Melissa contasse a 
cada novo par uma história diferente para quem 
é fã da marca”, comenta Angela. 

O aroma que é sentido antes mesmo de 
encostar em qualquer um dos modelos é mais 
uma das características que fazem da Melissa 
uma marca notável entre as demais. “Toda a 
composição dos modelos faz quem compra 
relembrar uma história, reconectar o passado 
ao presente”, complementa. 
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Morena R� a:  da n� sa terra
Nascida em Cianorte, a marca Morena Rosa, que hoje já 

alcançou diversos Estados brasileiros, é outra exclusividade 
da Perfi l da Moda em Marechal Rondon. Encantadora e 
feminina, a marca traz a essência da mulher brasileira em 
todas as coleções de roupas. “A coleção de outono/inverno 
2018 celebra os 25 anos da marca e enfoca justamente 
nas mulheres, que trouxeram histórias para uma coleção 
que fala sobre os laços que nos unem”, fi naliza Angela.

 Nada de plástico
Além do aroma e dos modelos inigualáveis, 

outro motivo que faz da Melissa não ser um 
simples calçado está na sua composição: ne-
nhum dos pares da marca é feito de plástico. 
“As Melissas são elaboradas com o Melfl ex, um 
material em forma de PVC, totalmente reciclável 
e que proporciona mais fl exibilidade, resistência 
e conforto para quem usa”, diz a empresária. 

Angela também menciona que outra tecno-
logia desenvolvida pela marca, a 3DB, permite 
oferecer estampas exclusivas nos produtos 
Melissa. “Essas estampas, bem como o toque 
aveludado presente nos modelos, apresentam 
tendências de moda e os aspectos divertidos e 
únicos que só a marca tem”, garante ela. 

 

� clusividade
Muito mais do que ser referência quando o 

assunto é Melissa, Angela destaca que a Perfi l 

“

da Moda também proporciona às mulheres 
Marechal Rondon e região marcas exclusivas 
para quem busca personalidade, ousadia, mo-
dernidade e atitude por meio da moda. “São 
conceitos únicos, inspirados na inovação da 
mulher moderna que não quer apenas estilo, 
mas também conforto ao se vestir”, pontua. 

Uma das marcas é a NAGUCHI, que em mais 
de 20 anos de história foi capaz de buscar inova-
ção constante, captação de um público crítico 
e adorador das últimas tendências. “A coleção 
de inverno 2018 traz peças com muita persona-
lidade e ousadia, com estampas exclusivas. Um 
dos principais destaques é a camufl agem, que é 
atemporal e esbanja estilo”, defi ne a empresária.

Criada para mulheres independentes, 
sensuais e com atitude, Angela enfatiza que 
a TIGRARA também é exclusividade da Perfi l 
da Moda no município. “As coleções sempre 
evidenciam a feminilidade e sofi sticação da 
mulher brasileira, de forma moderna e elegan-
te”, enfatiza, ressaltando que no DNA da marca 
estão as estampas únicas. 

Galeria Melissa

Com opções da moda masculina e feminina, a Perfi l da 
Moda está localizada na Avenida Rio Grande do Sul, 873, 
no centro de Marechal Cândido Rondon.

35

Morena R� a:  da n� sa terra
Nascida em Cianorte, a marca Morena Rosa, que hoje já 

alcançou diversos Estados brasileiros, é outra exclusividade 
da Perfi l da Moda em Marechal Rondon. Encantadora e 
feminina, a marca traz a essência da mulher brasileira em 
todas as coleções de roupas. “A coleção de outono/inverno 
2018 celebra os 25 anos da marca e enfoca justamente 
nas mulheres, que trouxeram histórias para uma coleção 

te”, enfatiza, ressaltando que no DNA da marca 

REVISTA Mulher
Conheça mais sobre a loja entrando 
em contato pelo telefone (45) 3254-0439.



VOCÊ SABE
qual seu estilo? 

� p�  
de estilo

34REVISTA Mulher

Tradicional ou clássico
É um estilo conservador, com ar formal e sé-

rio; caracterizado por peças estruturadas, cores 
sóbrias e cortes de alfaiataria. As peças têm li-
nhas retas e poucos detalhes, tudo mais fechado 
e composto (nada de decotes).

Contemporâneo
A imagem é de uma pessoa reservada, mas 

atualizada. Passa uma visão refi nada, segura e 
bem-sucedida. Nos acessórios, adota os clás-
sicos, mas com moderação para não fi car careta. 
Investe nos looks monocromáticos e peças de 
qualidade de acabamento.

Esportivo
É o favorito de quem prioriza o conforto, 

praticidade e simplicidade na hora de vestir. Dá 
preferência por peças com modelagens básicas 
e caimentos mais soltos que tenham um toque 
agradável. Nos pés, prefere sapatos confortá-
veis, baixos ou com saltos médios e grossos.

Criativo
É o estilo de quem gosta de experimentar e 

arriscar; é a pessoa que usa uma peça de moda 
com uma peça vintage, que ousa no tamanho, 
cor e estilo dos acessórios ou um sapato dife-
rente. É capaz de juntar tudo ao mesmo tempo e 
ainda assim garante harmonia aos looks.

Romântico
O que domina é a delicadeza; tudo é tipica-

mente feminino. Adora renda, estampa de fl ores, 
cores clarinhas, saia rodada, laços, corações e 
tudo que há de mais fofo no universo feminino.

Sensual
A principal característica desse tipo de estilo é 

a valorização do corpo. Não tem medo de abusar 
do comprimento, das transparências e dos deco-
tes. Mas precisa ter dose de bom-senso para não 
parecer vulgar. A dica é o “revela e esconde” para 
a produção fi car sexy, mas elegante.

Moderno
Transmite uma imagem forte, misturando 

peças com referência ao guarda-roupas masculi-
no com itens de moda. Não é uma pessoa muito 
colorida; adora looks total black. Minimalista, 
gosta de poucos acessórios, porém marcantes e 
de design.

A relação entre a mulher e o mundo da moda é considerada 
histórica. E analisando a ligação do comportamento da 
sociedade com a essência de cada indivíduo, olhando hoje 
como a sociedade se comporta e a essência de cada um, é 

possível constatar que a moda mais glamorosa e impositiva está desatu-
alizada. A moda contemporânea é inclusiva, permitindo que as pessoas 
entendam que cada um tem seu jeito de ser e pode usar a moda para se 
expressar como pessoa.

Em vários momentos da vida a roupa tem um papel importante, desde 
a manta que saímos da maternidade até a formatura, o casamento e no 
trabalho. Com a dimensão digital e a infl uência da internet, num toque é 
possível encontrar referências e novidades que auxiliam na necessidade 
que o indivíduo tem de se expressar como pessoa, ou “este é o meu jeito”.

Esse “jeito” leva outro nome e se chama estilo. Ele é avaliado conside-
rando a personalidade, maneira como leva a vida, cores, gostos pessoais e 
profi ssão de cada um. Ter estilo é respeitar a sua identidade, algo pessoal, 
uma marca registrada que é a forma como você se apresenta ao mundo.

Para auxiliar a encontrar e se posicionar com o que a moda oferece, o 
empresário rondonense Jean Augusto Rohloff , proprietário da loja Mr. John, 
listou sete estilos, lembrando que uma pessoa geralmente se enquadra 
em no mínimo dois deles, sendo que um será o dominante.

“O que defi ne o estilo são as escolhas que são feitas baseadas nas 
prioridades e com papéis diferentes que ocupamos simultaneamente 
durante a vida, porque cada um deles exige uma sensação e uma imagem 
diferentes. É supernormal querer parecer elegante no trabalho e sexy 
fora dele, por exemplo. Pode ser assustador e causar preocupação, mas 
a moda está aí para nos auxiliar a dizermos quem somos. A dica é lidar 

com leveza, utilizar essa 
versatilidade toda para 
brincar de experimentar e 
descobrir novos limites”, 
comenta o rondonense. 

Ele cita uma frase da 
autora de livros e consul-
tora de moda Tita Aguiar: 
“Não esqueça de que 
toda pessoa é única e que 
não existe estilo certo 

ou errado. O único estilo 
errado é aquele que não 

combina com a 
pessoa”. 
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brincar de experimentar e 
descobrir novos limites”, 
comenta o rondonense. 

Ele cita uma frase da 
autora de livros e consul-
tora de moda Tita Aguiar: 
“Não esqueça de que 
toda pessoa é única e que 
não existe estilo certo 

ou errado. O único estilo 
errado é aquele que não 

combina com a 
pessoa”. 

Proprietário da loja 
Mr. John, JEAN AUGUSTO 
ROHLOFF: “Aproveite o 
que a Mr. John traz para a 
nossa cidade: consultoria, 
diversidade e um 
atendimento personalizado, 
para dar voz e vez a todas 
as mulheres que existem 
dentro de você”
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PERFIL DA MODA: 
referência quando o assunto é Melissa

Cheirinho de Melissa”. Quem nunca 
ouviu essa frase vinda de um dos fãs 
de uma das marcas mais conhecidas 
Brasil afora?

Nascida em 1979, inspirada nos pés dos 
pescadores da Riviera Francesa, os modelos 
que fazem a cabeça - e principalmente os pés 
- das melisseiras são muito mais do que um 
simples sapato. 

Segundo Angela Pawlowski, proprietária 
da Perfi l da Moda, loja referência em Marechal 
Cândido Rondon quando o assunto é Melissa, 
os modelos criados pela marca não são apenas 
mais um item a compor o closet de quem não 
abre mão de se conectar à Melissa. “A marca 
está vinculada a tudo que tenha relação com 
arte, moda e design, promovendo a diversidade 
por meio dos modelos de calçados e bolsas que 
são voltados para todos os gêneros e contando 
histórias através dos estilos”, destaca. 

O modelo Aranha foi o que deu origem à 
marca e, com o tempo, se tornou ícone, sendo 
um dos mais vendidos até hoje. 

Entretanto, por ter como conceito a inova-
ção em plástico, a Melissa foi uma das primeiras 
marcas no mundo a criar coleções colaborativas, 
há 35 anos, com o icônico Jean-Paul Gaultier, 
conhecido por uma moda excêntrica e de 
vanguarda. “E com o passar dos anos, novas 
coleções com novos parceiros foram sendo 
lançadas, fazendo com que a Melissa contasse a 
cada novo par uma história diferente para quem 
é fã da marca”, comenta Angela. 

O aroma que é sentido antes mesmo de 
encostar em qualquer um dos modelos é mais 
uma das características que fazem da Melissa 
uma marca notável entre as demais. “Toda a 
composição dos modelos faz quem compra 
relembrar uma história, reconectar o passado 
ao presente”, complementa. 
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Morena R� a:  da n� sa terra
Nascida em Cianorte, a marca Morena Rosa, que hoje já 

alcançou diversos Estados brasileiros, é outra exclusividade 
da Perfi l da Moda em Marechal Rondon. Encantadora e 
feminina, a marca traz a essência da mulher brasileira em 
todas as coleções de roupas. “A coleção de outono/inverno 
2018 celebra os 25 anos da marca e enfoca justamente 
nas mulheres, que trouxeram histórias para uma coleção 
que fala sobre os laços que nos unem”, fi naliza Angela.

 Nada de plástico
Além do aroma e dos modelos inigualáveis, 

outro motivo que faz da Melissa não ser um 
simples calçado está na sua composição: ne-
nhum dos pares da marca é feito de plástico. 
“As Melissas são elaboradas com o Melfl ex, um 
material em forma de PVC, totalmente reciclável 
e que proporciona mais fl exibilidade, resistência 
e conforto para quem usa”, diz a empresária. 

Angela também menciona que outra tecno-
logia desenvolvida pela marca, a 3DB, permite 
oferecer estampas exclusivas nos produtos 
Melissa. “Essas estampas, bem como o toque 
aveludado presente nos modelos, apresentam 
tendências de moda e os aspectos divertidos e 
únicos que só a marca tem”, garante ela. 

 

� clusividade
Muito mais do que ser referência quando o 

assunto é Melissa, Angela destaca que a Perfi l 

“

da Moda também proporciona às mulheres 
Marechal Rondon e região marcas exclusivas 
para quem busca personalidade, ousadia, mo-
dernidade e atitude por meio da moda. “São 
conceitos únicos, inspirados na inovação da 
mulher moderna que não quer apenas estilo, 
mas também conforto ao se vestir”, pontua. 

Uma das marcas é a NAGUCHI, que em mais 
de 20 anos de história foi capaz de buscar inova-
ção constante, captação de um público crítico 
e adorador das últimas tendências. “A coleção 
de inverno 2018 traz peças com muita persona-
lidade e ousadia, com estampas exclusivas. Um 
dos principais destaques é a camufl agem, que é 
atemporal e esbanja estilo”, defi ne a empresária.

Criada para mulheres independentes, 
sensuais e com atitude, Angela enfatiza que 
a TIGRARA também é exclusividade da Perfi l 
da Moda no município. “As coleções sempre 
evidenciam a feminilidade e sofi sticação da 
mulher brasileira, de forma moderna e elegan-
te”, enfatiza, ressaltando que no DNA da marca 
estão as estampas únicas. 

Galeria Melissa

Com opções da moda masculina e feminina, a Perfi l da 
Moda está localizada na Avenida Rio Grande do Sul, 873, 
no centro de Marechal Cândido Rondon.
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Conheça mais sobre a loja entrando 
em contato pelo telefone (45) 3254-0439.



ESPÍRITO
de liderança que vem de berço

Ou funciona, ou funciona: para 
muitas pessoas, um desses 50% 
está destinado à possibilidade 
de a empreitada profi ssional 

acabar em frustração. Porém, este não é 
o pensamento que motiva Eliane Ferreira, 
supervisora regional do Oeste do Paraná da 
LOJAS COLOMBO.

Com 18 anos, na primeira oportunidade de 
emprego que conquistou em uma outra rede 
de lojas de departamento, a gaúcha radicada 
em Marechal Cândido Rondon já iniciou como 
líder e, oito meses depois, já ocupava o posto 
de líder dos líderes. “Desde a época da 
escola eu tinha como objetivo sem-
pre fazer o meu melhor, desde 
as notas que precisavam ser as 
melhores, ter destaque em ser 
líder de sala ou no grêmio estu-
dantil. Então esse espírito de 
liderar equipes vem comigo 
há muitos anos”, diz.

A história de Eliane na 
LOJAS COLOMBO começou 
em Guarapuava, sendo este 
o segundo emprego de sua 
carreira. Na organização, 
ela já assumiu um cargo 
de liderança, como 
coordenadora 
administrativa. 
“Mas fui cres-

cendo e ganhando meu espaço na empresa. 
Apesar de eu ser da área administrativa, sempre 
buscava fazer algo a mais no meu trabalho. Me 
envolvia com todas as pessoas da LOJAS CO-
LOMBO, possibilitando que eu chegasse à área 
comercial. Foi quando recebi o convite para ser 
gerente da unidade 114, de Marechal Rondon, 
em 2005”, rememora.

Apesar de ser natural do Rio Grande do 
Sul, devido à profi ssão do pai, que trabalhava 
em usinas hidrelétricas, Eliane passou por 
diversos Estados brasileiros enquanto crescia: 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo, até 
chegar ao Paraná, onde se 

enraizou em Foz do Iguaçu, 
onde teve seus dois fi lhos. 

“Essa mudança de um 
Estado para o outro me 
possibilitou ter maior fa-
cilidade de adaptação a 
novos ambientes. Tanto 
é que quando cheguei a 
Marechal Rondon não 
foi um desafi o mudar 
de cidade, apesar de 
eu nunca ter vivido em 

um município pequeno, 
mas, sim, assumir um 

cargo de liderança 
com muito mais 

responsabilida-
des”, expõe.
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Hoje, ELIANE FERREIRA 
é responsável por 
supervisionar o 
trabalho de 20 

fi liais da rede LOJAS 
COLOMBO espalhadas 
pelo Oeste do Paraná, 
as quais somam 225 

colaboradores

Coragem e persistência
No ano em que chegou a Marechal Rondon, 

relembra Eliane, o município passava por uma severa 
estiagem, o que foi motivo de desencorajamento por 
parte de diversas pessoas que ela conheceu, tendo 
em vista a importância do clima favorável para o 
bom andamento da safra e, consequentemente, da 
economia local.

Outro fator que pontua é que, na época, a loja 
estava com baixo desempenho, tanto em termos 
de infraestrutura quanto na questão de equipe e 
aceitação do mercado local. “Vim para uma cidade 
desconhecida e aceitei o desafi o de fazer a loja 
crescer ou crescer. E foi a oportunidade da minha 
vida, oferecida pela LOJAS COLOMBO em Marechal 
Rondon para demonstrar meu trabalho e espírito de 
liderança”, pontua.

Apesar de muitos comentários sobre a situação 
delicada do momento, Eliane se embasou na citação 
de que “o que não te desafi a não te faz crescer”. 
Por isso, com persistência e coragem, em busca 
do sonho de crescer profi ssionalmente, seguiu em 
frente. “Quando eu olho para 2005, realmente vejo 
que foi uma época difícil para a região, mas quando 
comparo com as equipes que tenho hoje, as 20 lojas 
que tenho sob minha responsabilidade, eu via que 
tinha que dar certo. Em uma região tão próspera e 
de gente trabalhadora como essa, uma estiagem 
seria superada facilmente e assim aconteceu. Vim 
com a cara, muita coragem e determinação”, analisa.

Além de reestruturar e motivar a equipe, Eliane 
conseguiu comandar os trabalhos para reformar 
e ampliar o espaço físico da LOJAS COLOMBO, 
adicionando ao andar superior um amplo salão de 
móveis, bem como modernizar o show room e trazer 
para Marechal Rondon o que há de melhor no Brasil 
no ramo de eletrodomésticos, tecnologia de imagem 
e informática. Comparado com o índice de vendas 
de 13 anos atrás, atualmente a LOJAS COLOMBO 
rondonense vende de quatro a cinco vezes mais. 
“Às vezes damos ouvido ao medo e para coisas que 
nos fazem parar, entretanto, quando temos um alvo, 
um objetivo e não olhamos para o lado, superando 
as adversidades com muito trabalho, sem competir 
com os outros, mas com a essência de nós sermos 
melhores que nós mesmos a cada dia, conseguimos 
chegar lá”, complementa.

A motivação, de acordo com ela, não veio só do 
objetivo profi ssional, mas principalmente da fé em 
Deus e especialmente da família, já que os dois fi lhos 
motivaram-na a seguir em frente por dependerem 
dela. “E com esse trabalho de crescimento constan-
te, de fortalecimento de equipes sem turnover, de 
alcance e superação de metas, de engajamento e 
relacionamento com a sociedade, recebi e aceitei o 
convite para ser Supervisora Regional do Oeste do 
Paraná da LOJAS COLOMBO”, celebra. 

Representatividade
Muito mais do que alcançar um degrau mais alto na carreira, 

Eliane quebrou um paradigma ao conquistar o novo cargo: ela foi a 
primeira mulher a ser Supervisora Regional da LOJAS COLOMBO. 
“Foi uma responsabilidade ainda maior porque eu tinha a missão 
de fazer com que desse certo”, afi rma, ressaltando que tem or-
gulho diante da diretoria de ter desenvolvido seu potencial em 
Marechal Rondon, pois considera-se uma rondonense de coração.

Ela não esconde que, no primeiro momento, a sensação foi 
de “frio na barriga”, tendo em vista a representatividade para 
as demais mulheres que atuam na rede. “Porém, quando você 
trabalha com amor, com uma inteligência emocional para atuar 
junto às pessoas, a empatia para se colocar no lugar do outro, 
você consegue. Eu arregacei as mangas e disse: vamos traba-
lhar”, salienta.

Há dois anos como Supervisora Regional, a rotina de Eliane 
é na estrada, o que é considerado por ela mais um desafi o, já 
que não era acostumada a fazer viagens sozinha. “A rotina na 
estrada foi uma superação para mim e uma surpresa para várias 
pessoas ao verem uma mulher superar esse desafi o e trabalhar 
com sucesso”, diz.

Hoje, ela vive em Marechal Rondon e atende também as 
lojas de Palotina, Umuarama, Cianorte, Assis Chateaubriand, 
Goioerê, Campo Mourão, Ivaiporã, Pitanga, Toledo, Cascavel, 
Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, 
Pato Branco, Palmas, Guaíra, Matelândia e Medianeira, que jun-
tas somam 225 colaboradores, além de responder diretamente 
aos setores jurídicos, de recursos humanos, administrativo e 
comercial da central da LOJAS COLOMBO. “Estou muito feliz 
com a forma como estou desempenhando meu trabalho, pois 
é muito gratifi cante quando vejo pessoas crescendo profi ssio-
nalmente através do meu auxílio e acompanhamento nesses 20 
anos de LOJAS COLOMBO”, pontua. “Eu amo trabalhar com 
pessoas, desenvolver os potenciais, com foco nos resultados e 
estar neste mundo é o que me encanta. Penso que atingi meu 
objetivo como profi ssional porque estou no lugar certo e amo 
o que faço”, declara.

Na reta fi nal da formação como Coaching pelo Instituto 
Brasileiro de Coaching (IBC), Eliane diz que, como legado, es-
pera deixar para os fi lhos e também para todos aqueles com 
os quais ela teve oportunidade de trabalhar, o exemplo de 
uma pessoa humana, que olhou para o que 
é justo e sempre contribuiu para o bem 
da humanidade. “Não adianta passar 
nessa vida trabalhando, estar em 
família, mas não contribuir para o 
bem do ser humano. E é por meio do 
meu trabalho de desenvolver as 
pessoas que quero contribuir 
cada dia para o bem-estar do 
ser humano”, fi naliza.

De MARECHAL RONDON para 
o Paraná:  após reestruturar 

a LOJAS COLOMBO 
rondonense e destacar-se 
em sua área de atuação, 

Eliane foi a primeira mulher 
a ocupar o cargo 
de supervisora 

regional na rede 
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meu trabalho de desenvolver as 
pessoas que quero contribuir 
cada dia para o bem-estar do 
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ELIANE FERREIRA, supervisora regional 
do Oeste do Paraná da LOJAS COLOMBO: 

“Eu amo trabalhar com pessoas, desenvolver 
os potenciais e estar neste mundo é o 
que me encanta. Penso que atingi meu 

objetivo como profi ssional porque estou 
no lugar certo e amo o que faço”



ESPÍRITO
de liderança que vem de berço

Ou funciona, ou funciona: para 
muitas pessoas, um desses 50% 
está destinado à possibilidade 
de a empreitada profi ssional 

acabar em frustração. Porém, este não é 
o pensamento que motiva Eliane Ferreira, 
supervisora regional do Oeste do Paraná da 
LOJAS COLOMBO.

Com 18 anos, na primeira oportunidade de 
emprego que conquistou em uma outra rede 
de lojas de departamento, a gaúcha radicada 
em Marechal Cândido Rondon já iniciou como 
líder e, oito meses depois, já ocupava o posto 
de líder dos líderes. “Desde a época da 
escola eu tinha como objetivo sem-
pre fazer o meu melhor, desde 
as notas que precisavam ser as 
melhores, ter destaque em ser 
líder de sala ou no grêmio estu-
dantil. Então esse espírito de 
liderar equipes vem comigo 
há muitos anos”, diz.

A história de Eliane na 
LOJAS COLOMBO começou 
em Guarapuava, sendo este 
o segundo emprego de sua 
carreira. Na organização, 
ela já assumiu um cargo 
de liderança, como 
coordenadora 
administrativa. 
“Mas fui cres-

cendo e ganhando meu espaço na empresa. 
Apesar de eu ser da área administrativa, sempre 
buscava fazer algo a mais no meu trabalho. Me 
envolvia com todas as pessoas da LOJAS CO-
LOMBO, possibilitando que eu chegasse à área 
comercial. Foi quando recebi o convite para ser 
gerente da unidade 114, de Marechal Rondon, 
em 2005”, rememora.

Apesar de ser natural do Rio Grande do 
Sul, devido à profi ssão do pai, que trabalhava 
em usinas hidrelétricas, Eliane passou por 
diversos Estados brasileiros enquanto crescia: 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo, até 
chegar ao Paraná, onde se 

enraizou em Foz do Iguaçu, 
onde teve seus dois fi lhos. 

“Essa mudança de um 
Estado para o outro me 
possibilitou ter maior fa-
cilidade de adaptação a 
novos ambientes. Tanto 
é que quando cheguei a 
Marechal Rondon não 
foi um desafi o mudar 
de cidade, apesar de 
eu nunca ter vivido em 

um município pequeno, 
mas, sim, assumir um 

cargo de liderança 
com muito mais 

responsabilida-
des”, expõe.

36REVISTA Mulher

M
irely W

eirich/O
P

Hoje, ELIANE FERREIRA 
é responsável por 
supervisionar o 
trabalho de 20 

fi liais da rede LOJAS 
COLOMBO espalhadas 
pelo Oeste do Paraná, 
as quais somam 225 

colaboradores

Coragem e persistência
No ano em que chegou a Marechal Rondon, 

relembra Eliane, o município passava por uma severa 
estiagem, o que foi motivo de desencorajamento por 
parte de diversas pessoas que ela conheceu, tendo 
em vista a importância do clima favorável para o 
bom andamento da safra e, consequentemente, da 
economia local.

Outro fator que pontua é que, na época, a loja 
estava com baixo desempenho, tanto em termos 
de infraestrutura quanto na questão de equipe e 
aceitação do mercado local. “Vim para uma cidade 
desconhecida e aceitei o desafi o de fazer a loja 
crescer ou crescer. E foi a oportunidade da minha 
vida, oferecida pela LOJAS COLOMBO em Marechal 
Rondon para demonstrar meu trabalho e espírito de 
liderança”, pontua.

Apesar de muitos comentários sobre a situação 
delicada do momento, Eliane se embasou na citação 
de que “o que não te desafi a não te faz crescer”. 
Por isso, com persistência e coragem, em busca 
do sonho de crescer profi ssionalmente, seguiu em 
frente. “Quando eu olho para 2005, realmente vejo 
que foi uma época difícil para a região, mas quando 
comparo com as equipes que tenho hoje, as 20 lojas 
que tenho sob minha responsabilidade, eu via que 
tinha que dar certo. Em uma região tão próspera e 
de gente trabalhadora como essa, uma estiagem 
seria superada facilmente e assim aconteceu. Vim 
com a cara, muita coragem e determinação”, analisa.

Além de reestruturar e motivar a equipe, Eliane 
conseguiu comandar os trabalhos para reformar 
e ampliar o espaço físico da LOJAS COLOMBO, 
adicionando ao andar superior um amplo salão de 
móveis, bem como modernizar o show room e trazer 
para Marechal Rondon o que há de melhor no Brasil 
no ramo de eletrodomésticos, tecnologia de imagem 
e informática. Comparado com o índice de vendas 
de 13 anos atrás, atualmente a LOJAS COLOMBO 
rondonense vende de quatro a cinco vezes mais. 
“Às vezes damos ouvido ao medo e para coisas que 
nos fazem parar, entretanto, quando temos um alvo, 
um objetivo e não olhamos para o lado, superando 
as adversidades com muito trabalho, sem competir 
com os outros, mas com a essência de nós sermos 
melhores que nós mesmos a cada dia, conseguimos 
chegar lá”, complementa.

A motivação, de acordo com ela, não veio só do 
objetivo profi ssional, mas principalmente da fé em 
Deus e especialmente da família, já que os dois fi lhos 
motivaram-na a seguir em frente por dependerem 
dela. “E com esse trabalho de crescimento constan-
te, de fortalecimento de equipes sem turnover, de 
alcance e superação de metas, de engajamento e 
relacionamento com a sociedade, recebi e aceitei o 
convite para ser Supervisora Regional do Oeste do 
Paraná da LOJAS COLOMBO”, celebra. 

Representatividade
Muito mais do que alcançar um degrau mais alto na carreira, 

Eliane quebrou um paradigma ao conquistar o novo cargo: ela foi a 
primeira mulher a ser Supervisora Regional da LOJAS COLOMBO. 
“Foi uma responsabilidade ainda maior porque eu tinha a missão 
de fazer com que desse certo”, afi rma, ressaltando que tem or-
gulho diante da diretoria de ter desenvolvido seu potencial em 
Marechal Rondon, pois considera-se uma rondonense de coração.

Ela não esconde que, no primeiro momento, a sensação foi 
de “frio na barriga”, tendo em vista a representatividade para 
as demais mulheres que atuam na rede. “Porém, quando você 
trabalha com amor, com uma inteligência emocional para atuar 
junto às pessoas, a empatia para se colocar no lugar do outro, 
você consegue. Eu arregacei as mangas e disse: vamos traba-
lhar”, salienta.

Há dois anos como Supervisora Regional, a rotina de Eliane 
é na estrada, o que é considerado por ela mais um desafi o, já 
que não era acostumada a fazer viagens sozinha. “A rotina na 
estrada foi uma superação para mim e uma surpresa para várias 
pessoas ao verem uma mulher superar esse desafi o e trabalhar 
com sucesso”, diz.

Hoje, ela vive em Marechal Rondon e atende também as 
lojas de Palotina, Umuarama, Cianorte, Assis Chateaubriand, 
Goioerê, Campo Mourão, Ivaiporã, Pitanga, Toledo, Cascavel, 
Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, 
Pato Branco, Palmas, Guaíra, Matelândia e Medianeira, que jun-
tas somam 225 colaboradores, além de responder diretamente 
aos setores jurídicos, de recursos humanos, administrativo e 
comercial da central da LOJAS COLOMBO. “Estou muito feliz 
com a forma como estou desempenhando meu trabalho, pois 
é muito gratifi cante quando vejo pessoas crescendo profi ssio-
nalmente através do meu auxílio e acompanhamento nesses 20 
anos de LOJAS COLOMBO”, pontua. “Eu amo trabalhar com 
pessoas, desenvolver os potenciais, com foco nos resultados e 
estar neste mundo é o que me encanta. Penso que atingi meu 
objetivo como profi ssional porque estou no lugar certo e amo 
o que faço”, declara.

Na reta fi nal da formação como Coaching pelo Instituto 
Brasileiro de Coaching (IBC), Eliane diz que, como legado, es-
pera deixar para os fi lhos e também para todos aqueles com 
os quais ela teve oportunidade de trabalhar, o exemplo de 
uma pessoa humana, que olhou para o que 
é justo e sempre contribuiu para o bem 
da humanidade. “Não adianta passar 
nessa vida trabalhando, estar em 
família, mas não contribuir para o 
bem do ser humano. E é por meio do 
meu trabalho de desenvolver as 
pessoas que quero contribuir 
cada dia para o bem-estar do 
ser humano”, fi naliza.
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pessoas que quero contribuir 
cada dia para o bem-estar do 
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ELIANE FERREIRA, supervisora regional 
do Oeste do Paraná da LOJAS COLOMBO: 

“Eu amo trabalhar com pessoas, desenvolver 
os potenciais e estar neste mundo é o 
que me encanta. Penso que atingi meu 

objetivo como profi ssional porque estou 
no lugar certo e amo o que faço”



CONSTRUINDO
uma carreira de sucesso
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Diretora de vendas independente Mary Kay, MARISA DUPONT está há quatro 
anos no negócio e recentemente foi coroada rainha de vendas pessoais diretora 

em nível nacional, uma das conquistas marcantes para a sua carreira

Ao longo dos anos, as mulheres vêm travan-
do uma luta em busca de espaço e reconhe-
cimento na sociedade, principalmente no 
que diz respeito ao mercado de trabalho. 

Apesar das muitas adversidades, várias empreendedoras 
conseguiram alcançar o sucesso e ajudaram a fazer a 
diferença para a vida de muitas outras mulheres.

Conhecer sobre a trajetória dessas vencedoras é 
uma experiência inspiradora para que cada vez mais o 
público feminino continue caminhando em direção ao 
reconhecimento.

Diretora de vendas independente Mary Kay, a 
empreendedora rondonense Marisa Dupont destaca 
que para obter sucesso em qualquer carreira é preciso 
arriscar e acreditar em si mesma. “Comecei a trabalhar 
com Mary Kay há quatro anos, como consultora de beleza 
independente. Na época vi a oportunidade de ganhar um 
dinheiro extra e foi por isso que eu entrei”, conta Marisa.  

Como tinha outro trabalho, a rondonense conciliava 
suas vendas à noite e nos fi ns de semana. “A parte mais 
difícil de iniciar um negócio é o investimento neces-
sário. Até mesmo porque se está entrando no negócio é 
justamente por precisar de uma renda extra”, salienta.

Após iniciar o novo empreendimento, Marisa se 
apaixonou pelos produtos, inclusive passando a usá-los 
e percebendo as transformações. “Depois conheci o 
plano de carreira da Mary Kay fi quei encantada. Uma 
empresa séria e que realmente oferta possibilidades 
reais de crescimento”, ressalta.

Primeiro passo
Para ser uma consultora Mary Kay, a mulher precisa 

fazer um cadastro na empresa e realizar um pedido 
mínimo de produtos. “Minha função como diretora de 
venda independente é fazer com que essas vendedoras 
desenvolvam suas vendas. Para isso realizo eventos, nos 
quais presto auxílio a elas e motivo-as, além de apresentar 
os lançamentos”, explica Marisa. “Mas o negócio é inde-
pendente, então a pessoa passa a ser dona do próprio 
empreendimento”, acrescenta. 

Encarar um novo negócio é, para a rondonense, uma 
oportunidade para muitas outras possibilidades. “E não 
apenas de vendas, mas qualquer uma que entrar pode 
seguir uma carreira e conquistar tudo o que eu venho 
conquistando”, enfatiza. 

P� sibilidades e conquistas
De acordo com Marisa, muitas mulheres que se 

tornam consultoras Mary Kay não têm como motivação 
apenas a renda extra. “Elas passam a ter 
o negócio como atividade principal, 
podendo, inclusive, ganhar muito 

mais do que em qualquer outro emprego com carteira 
assinada”, garante. “Além disso, há aquelas que entram 
apenas por conta da possibilidade de uma renda extra, 
mas acabam, assim como eu, deixando 16 anos de outro 
emprego para trabalhar apenas com a empresa”, amplia. 

Além do lucro, que é o objetivo principal, a diretora 
de vendas Mary Kay diz que há outros inúmeros reco-
nhecimentos. “Eu, por exemplo, faço todo mês o reco-
nhecimento de quem se destacou nas vendas, coroando 
como rainhas e princesas, e presenteando com coroas, 
faixas e mimos aquelas que cadastraram o maior número 
de pessoas”, exemplifi ca.

De acordo com ela, a empresa também oferece 
prêmios trimestrais e anuais e sempre apresenta novas 
metas, as quais, todavia, as consultoras não são obrigadas 
a cumprir. “De janeiro a março desse ano foi fechado um 
dos requisitos para ganhar um resort com destino a São 
Paulo ou região do Nordeste. Quem fechou os requisitos 
vai conseguir”, expõe a rondonense, que acrescenta: “Para 
o fi m de agosto será ofertada uma viagem para o Caribe, 
que todas as consultoras e diretoras podem conquistar”. 

As constantes premiações, na visão de Marisa, fazem 
com que as consultoras tenham motivação e queiram cada 
vez mais conquistar tudo o que é oferecido pela empresa. 
“O objetivo é que elas tenham constância no negócio, 
porque isso vai dar um lucro muito maior e uma renda 
mensal para elas. Porém, ressalto que não há obrigação 
de fazer pedidos todos os meses”, declara.

Conselh�  de sucesso
A empresária elenca uma série de fatores para ser 

uma consultora de sucesso, mas destaca como principais 
a demonstração e pronta-entrega dos produtos. “Esse 
é o nosso diferencial na Mary Kay. Nós não levamos 
apenas o catálogo até os clientes, mas também damos 
a oportunidade de eles provarem os produtos. Fazemos 
sessões utilizando os produtos para a pele, cursos de 
automaquiagem, todos gratuitos, para que as clientes 
sintam os produtos na pele e veja qual é o mais apro-
priado”, comenta. 

O atendimento de excelência ao cliente é outro ponto 
primordial. “É importante sempre levar as novidades e 
lançamentos para os clientes e, é claro, ter persistência e 
nunca desistir. Tudo que a gente ganha é conquistado e 
com muito trabalho. Poder atender mulheres, recebê-las 
com chimarrão, café ou coquetel, deixá-las mais lindas e 
ver o quanto isso melhora a autoestima delas realmente 
não tem preço”, considera.

Perspectivas
A união da Unidade Brilho Rosa é fundamental para 

as conquistas de Marisa e sua equipe. “Tudo o que a Mary 

Kay nos propõe a fazer, dentro daquilo que podemos, 
nós fazemos. Nesse ponto nosso grupo é muito especial. 
Nos ajudamos muito e isso faz com que a nossa unidade 
cresça mais forte que as demais. Somos, acima de tudo, 
um grupo muito unido e o que for proposto de desafi os 
ao longo do ano vamos tentar alcançar”, assegura Marisa. 

A rondonense diz não focar apenas em alcançar as 
possibilidades oferecidas, mas também em ajudar as 
consultoras e levar a oportunidade para as pessoas que 
ainda não conhecem os produtos Mary Kay. “Fazendo 
esse trabalho e auxiliando para que elas cresçam, au-
tomaticamente o meu resultado vem e as conquistas 
também”, entende.

Resultad� 
Além do tão almejado “carro rosa”, Marisa já ganhou 

diversas viagens, duas delas de cruzeiro pela costa brasilei-
ra e para a Costa do Sauípe, na Bahia, inclusive com show 
exclusivo com a cantora Ivete Sangalo. “Uma das coisas 
que mais me marcaram foi eu ter sido coroada rainha 
de vendas pessoais diretora em nível nacional durante o 
Seminário Amarelo Mary Kay, realizado no mês de janeiro, 
em São Paulo. Joias de ouro, um broche de 18 quilates com 
35 brilhantes e um vale viagem de R$  8mil completaram 
os prêmios”, diz, acrescentando: “Realmente foi uma 
emoção muito grande. É um título muito importante e 
que vai fi car marcado na minha carreira”, fi naliza.
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CONSTRUINDO
uma carreira de sucesso
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Diretora de vendas independente Mary Kay, MARISA DUPONT está há quatro 
anos no negócio e recentemente foi coroada rainha de vendas pessoais diretora 

em nível nacional, uma das conquistas marcantes para a sua carreira

Ao longo dos anos, as mulheres vêm travan-
do uma luta em busca de espaço e reconhe-
cimento na sociedade, principalmente no 
que diz respeito ao mercado de trabalho. 

Apesar das muitas adversidades, várias empreendedoras 
conseguiram alcançar o sucesso e ajudaram a fazer a 
diferença para a vida de muitas outras mulheres.

Conhecer sobre a trajetória dessas vencedoras é 
uma experiência inspiradora para que cada vez mais o 
público feminino continue caminhando em direção ao 
reconhecimento.

Diretora de vendas independente Mary Kay, a 
empreendedora rondonense Marisa Dupont destaca 
que para obter sucesso em qualquer carreira é preciso 
arriscar e acreditar em si mesma. “Comecei a trabalhar 
com Mary Kay há quatro anos, como consultora de beleza 
independente. Na época vi a oportunidade de ganhar um 
dinheiro extra e foi por isso que eu entrei”, conta Marisa.  

Como tinha outro trabalho, a rondonense conciliava 
suas vendas à noite e nos fi ns de semana. “A parte mais 
difícil de iniciar um negócio é o investimento neces-
sário. Até mesmo porque se está entrando no negócio é 
justamente por precisar de uma renda extra”, salienta.

Após iniciar o novo empreendimento, Marisa se 
apaixonou pelos produtos, inclusive passando a usá-los 
e percebendo as transformações. “Depois conheci o 
plano de carreira da Mary Kay fi quei encantada. Uma 
empresa séria e que realmente oferta possibilidades 
reais de crescimento”, ressalta.

Primeiro passo
Para ser uma consultora Mary Kay, a mulher precisa 

fazer um cadastro na empresa e realizar um pedido 
mínimo de produtos. “Minha função como diretora de 
venda independente é fazer com que essas vendedoras 
desenvolvam suas vendas. Para isso realizo eventos, nos 
quais presto auxílio a elas e motivo-as, além de apresentar 
os lançamentos”, explica Marisa. “Mas o negócio é inde-
pendente, então a pessoa passa a ser dona do próprio 
empreendimento”, acrescenta. 

Encarar um novo negócio é, para a rondonense, uma 
oportunidade para muitas outras possibilidades. “E não 
apenas de vendas, mas qualquer uma que entrar pode 
seguir uma carreira e conquistar tudo o que eu venho 
conquistando”, enfatiza. 

P� sibilidades e conquistas
De acordo com Marisa, muitas mulheres que se 

tornam consultoras Mary Kay não têm como motivação 
apenas a renda extra. “Elas passam a ter 
o negócio como atividade principal, 
podendo, inclusive, ganhar muito 

mais do que em qualquer outro emprego com carteira 
assinada”, garante. “Além disso, há aquelas que entram 
apenas por conta da possibilidade de uma renda extra, 
mas acabam, assim como eu, deixando 16 anos de outro 
emprego para trabalhar apenas com a empresa”, amplia. 

Além do lucro, que é o objetivo principal, a diretora 
de vendas Mary Kay diz que há outros inúmeros reco-
nhecimentos. “Eu, por exemplo, faço todo mês o reco-
nhecimento de quem se destacou nas vendas, coroando 
como rainhas e princesas, e presenteando com coroas, 
faixas e mimos aquelas que cadastraram o maior número 
de pessoas”, exemplifi ca.

De acordo com ela, a empresa também oferece 
prêmios trimestrais e anuais e sempre apresenta novas 
metas, as quais, todavia, as consultoras não são obrigadas 
a cumprir. “De janeiro a março desse ano foi fechado um 
dos requisitos para ganhar um resort com destino a São 
Paulo ou região do Nordeste. Quem fechou os requisitos 
vai conseguir”, expõe a rondonense, que acrescenta: “Para 
o fi m de agosto será ofertada uma viagem para o Caribe, 
que todas as consultoras e diretoras podem conquistar”. 

As constantes premiações, na visão de Marisa, fazem 
com que as consultoras tenham motivação e queiram cada 
vez mais conquistar tudo o que é oferecido pela empresa. 
“O objetivo é que elas tenham constância no negócio, 
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TRANSFORMANDO
a diferença: as mulheres na política

Nas últimas décadas, são inegáveis 
os avanços da condição de vida 
das mulheres no Brasil. Estão mais 
escolarizadas, viraram maioria da 

força de trabalho, alçaram-se aos cargos de 
chefi a, organizaram-se mais para vocalizar suas 
demandas, disputaram com a sociedade o direito 
sobre sua autonomia e questionaram o modelo 
tradicional de família chefi ada por homens. Tam-
bém passaram a participar mais ativamente da 
política e a ocupar cargos eletivos, considerados 
de poder e destaque.

No terceiro mandato como vereadora do 
município de Mercedes, Kelli Kolm conta que 
entrar na vida pública foi uma questão de escolha 
e oportunidade. “Antes de concorrer a primeira 
eleição, foram feitas várias pesquisas, nas quais 
apareci com boa colocação, o que me incentivou 
a buscar a candidatura. Sempre fui atuante na 
sociedade, com a coragem para tomar iniciativas 
quando necessário, encarando novos desafi os e 
sem medo de falar o que pensava”, menciona.

Contudo, conciliar um cargo político com os 
outras ativadades da vida cotidiana não é uma 
tarefa fácil, pois exige adaptações e muitas vezes 
renúncias. No caso de Kelli, além de vereadora, 
ela também é professora 
de Educação Infantil e 
mãe, o que demanda 
“jogo de cintura” 
no dia a dia. “É can-
sativo, mas como 
eu trabalho apenas 
meio período com 
a Educação In-

fantil, consigo conciliar a casa, família, política e 
trabalho”, comenta. 

Mesmo com um ritmo de vida intenso, a 
vereadora encontra tempo para fazer uma das 
coisas que mais gosta: estudar e se capacitar. 
“Fiz faculdade de Pedagogia e pós-graduação 
em Educação Infantil. Também fi z cursos técnicos 
na área do meio ambiente porque me preocu-
po com o que vamos deixar para as próximas 
gerações. Nesse contexto, sempre busquei me 
capacitar para fazer um melhor trabalho tanto 
na política como na escola”, declara Kelli, que 
pretende ainda continuar estudando. “O mundo 
está mudando muito rápido. As transformações 
acontecem a todo momento e não podemos fi car 
parados. É preciso se adaptar constantemente. 
Por conta disso, estou sempre em busca de 
melhorar”, ressalta.

Desafi � 
Para Kelli, desafi os e obstáculos estão sem-

pre presentes na vida de qualquer pessoa, mas 
com algumas peculiaridades quando o assunto 
são mulheres no mercado de trabalho. “Nossa 
cultura é bastante patriarcal, por isso sempre 
enfrentei difi culdades e ainda enfrento algu-
mas, inclusive na minha vida pessoal”, pontua 
a vereadora. 

De acordo com ela, honestidade é a palavra 
de ordem em sua vida. “Na política vivemos uma 
situação bem complicada. É falar do assunto que 
todo mundo corre, mas vou sempre continuar 
trabalhando pela população. Gosto de servir e 
de ajudar as pessoas”, enaltece.

Em um mundo em que as mulheres en-
caram múltiplas jornadas de trabalho, Kelli 

acredita que a política acaba exigindo mais 
da mulher do que do homem. “Isso porque 

a mulher geralmente tem um instinto mais 
familiar”, opina. 

E na esfera política, reforça a mer-
cedense, os desafi os são incontáveis. 
“Não houveram apenas momentos 
bons na minha trajetória. Existiram 

situações complicadas e nesses 
momentos sentimos a impor-

tância de ter fé em Deus, o 
apoio da família e dos bons 

amigos”, declara Kelli, res-
saltando que manter 

40REVISTA Mulher

No terceiro mandato como vereadora do município de 
Mercedes, KELLI KOLM precisou se adaptar às mudanças 
impostas pela vida pública e superar as barreiras 
ideológicas e culturais impregnadas na política: 
“Estou sempre em busca de melhorias para contribuir 
com o meu crescimento pessoal e do município”
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a confi ança dos meus eleitores foi um desafi o. 
“Querendo ou não você acaba sendo analisada 
de uma maneira diferente, porém, como me 
mantive sendo a mesma pessoa simples e íntegra, 
já estou no terceiro mandato. Sempre falei que 
uma vez eleita, seria uma pessoa de fácil acesso e 
disposta, e quando precisassem de algo poderiam 
me procurar, pois faria o que estivesse ao meu 
alcance para ajudar”, salienta a vereadora.

Kelli ainda revela que uma das suas maiores 
provações ao longo da sua carreira política 
aconteceu quando ela foi convidada a assumir a 
Secretaria de Agricultura do município. Um lugar 
onde, segundo ela, é diferente para uma mulher. 

Ela abriu mão do mandato de vereadora 
e assumiu a pasta, a qual comandou por dois 
anos, quando saiu para concorrer a um novo 
mandato. “Durante esse tempo eu consegui 
fazer um bom trabalho, mesmo sendo mulher, 
pois tenho o conhecimento da vida na agricul-
tura. Além disso não tinha medo de trabalhar. Ia 
até as lavouras conversava com os produtores 
rurais e cuidava dos funcionários com muita 
dedicação”, relembra.

A participação feminina nos espaços de poder 
é necessária para o aperfeiçoamento e a conso-
lidação da democracia e, apesar dos avanços já 
constatados, ainda há muito o que ser feito para 
mudar o quadro atual da pouca presença de 
mulheres na esfera político-partidária no Brasil 
e superar a desigualdade de gênero na política.

Para Kelli, a mulher tem um papel muito 
importante na política brasileira, principalmente 
em olhar para a família. “A mulher quando tra-
balha olha para a família, fi lhos, pessoas idosas, 
e busca projetos e recursos voltados para essas 
áreas. Essa valorização do ser humano é muito 
importante”, expõe.

Na visão da mercedense, a maioria das mu-
lheres são um pouco retraídas quando o assunto 
é política. “Isso se deve ao fato de muitas não 
saberem da capacidade que possuem. Algumas 
ainda têm um pouco de medo de falar o que 
pensam e do que são capazes, por infl uência da 
cultura da nossa sociedade”, entende a vereadora.

Ela também reitera que uma mulher é capaz, 
tem conhecimento e tudo o que faz é com amor 
e pensando nas pessoas. “Tenho o coração 
maior do que a cabeça, então penso sempre em 
ajudar as pessoas. Minha bagagem hoje é muito 
grande, mas não é completa. Ainda tenho muito 
para aprender e muito mais para fazer”, conclui.  

O papel da 
mulher na política

FALANDO SOBRE
fonoaudiologia
Conseguir se comunicar com clareza é importante para 

todas as pessoas. Afi nal, conversar faz parte do con-
vívio em sociedade. A dicção é ainda mais relevante 
para alguns, como cantores, atores, radialistas e quem 

trabalha com atendimento ao público. Desta forma, cuidar da fala e 
audição é fundamental.

O profi ssional que atende com todo cuidado essa demanda é o 
fonoaudiólogo. Ele é responsável por acompanhar crianças, adultos e 
idosos que apresentam alguma difi culdade relacionada à voz e audição, 
além de orientar profi ssionais que dependem da fala em sua carreira.

Diante de um público tão extenso e variado que necessita de 
atendimento, a atuação do fonoaudiólogo é vasta e abrange dife-
rentes especialidades.

Onde o fonoaudiólogo atua?
O fonoaudiólogo é atuante em unidades básicas de saúde, am-

bulatórios de especialidades, hospitais e maternidades, consultórios, 
clínicas, home care, domicílios, asilos e casas de saúde, creches e ber-
çários, escolas regulares e especiais, instituições de Ensino Superior, 
empresas, veículos de comunicação (rádio, TV e teatro) e associações.

Quando é preciso consultar um fonoaudiólogo?
Conforme a fonoaudióloga e mestre em Distúrbios da Comunica-

ção, Cinthia Mara Johanns, que atende em Marechal Cândido Rondon, 
Pato Bragado e Entre Rios do Oeste, a maior parte das crianças co-
meça a falar por volta dos 12 meses. Aos dois anos, elas são capazes 
de formar frases com duas palavras, pronunciar entre 30 e 50 delas 
e compreender cerca de 200. “Mas é claro que cada uma tem o seu 
próprio ritmo. Além disso, diversos fatores infl uenciam o processo, 
como estímulos, defi ciências auditivas e neurológicas”, explica.

Entre os quatro e cinco anos, espera-se que todos os fonemas 
(som das letras) já tenham sido adquiridos, incluindo os mais difíceis, 
como “r” e “l”. “Mas até aprender a falar tudo, as crianças obvia-
mente irão trocar algumas letras e ‘comer’ outras. Também é normal 
repetir palavras ou sílabas, pois muitas vezes a fala não acompanha 
a velocidade do pensamento”, detalha a profi ssional. 

Quando, então, é o caso de consultar um fonoaudiólogo? “O 
processo de aquisição da linguagem acontece por etapas. Primeiro 
a criança balbucia, depois fala algumas palavras, monta frases, pro-
nuncia todos os sons corretamente, e assim por diante. Não ocorre 
de um dia para o outro. Se os pais, o pediatra ou a escola percebe-
ram que há atraso em alguma fase, vale a pena buscar ajuda de um 
especialista”, orienta.

Muitas vezes, o pediatra recomenda que a família aguarde até a 
criança entrar na escola, por volta dos dois ou três anos. Mas se ela 
fala muito menos do que o esperado para a idade antes disso, vale 
a pena fazer uma avaliação fonoaudiológica. “Nem que seja para 
tranquilizar os pais”, diz Cinthia.

Audiologia: por meio da audição é que 
se adquire, normalmente, a comunicação 
oral. Doenças na gestação, infecções de 
ouvido, uso indiscriminado de medicamen-
tos, exposição a ruídos intensos e outros 
podem causar alterações auditivas, com-
prometendo a comunicação e a qualidade 
de vida do indivíduo.

Linguagem: é a especialidade que 
trabalha com os aspectos que envolvem 
a comunicação oral e escrita. O seu de-
senvolvimento dá-se desde a infância até 
a idade adulta. Pessoas com problemas de 
comunicação (expressão e compreensão) 
podem ter difi culdades na sua integração 
social e profi ssional.

Motricidade: nesta especialidade, o 
fonoaudiólogo habilita/reabilita funções 
relacionadas à respiração, sucção, mas-
tigação, deglutição, expressão facial e 
articulação da fala, propiciando melhores 
condições de vida e de comunicação.

Saúde coletiva: é o campo voltado a 
construir estratégias de planejamento e 
gestão em saúde, com vistas a intervir nas 
políticas públicas.

Voz: o fonoaudiólogo previne, avalia 
e trata os problemas da voz falada (disfo-
nias), cantada (disonias) e ainda aperfeiçoa 
os padrões vocais.

Disfagia: é uma alteração da deglutição 
(ato de engolir alimentos ou saliva). Não 
se trata de uma doença, mas de um sinto-
ma que indica prejuízo no ato de engolir 
ocasionado por diversos fatores.

Fonoaudiologia educacional: inclui 
aprofundamento em estudos específi cos e 
atuação em situações que contribuam para 
a promoção, aprimoramento e prevenção 
de alterações dos aspectos relacionados à 
audição, linguagem (oral e escrita), motrici-
dade oral e voz e que favoreçam e otimizem 
o processo de ensino e aprendizagem.

Gerontologia: realizar promoção da saú-
de do idoso, prevenção, avaliação, diagnós-
tico, habilitação/reabilitação dos distúrbios 
relacionados à audição, ao equilíbrio, à fala, 
à linguagem, à deglutição, à motricidade 
orofacial e à voz nessa população.

Fonoaudiologia neurofuncional: faz 
avaliação, diagnóstico, prognóstico, habi-
litação e reabilitação fonoaudiológicos de 
pessoas em diferentes ciclos de vida com 
alterações neurofuncionais, atuando nas 
sequelas resultantes de danos ao sistema 
nervoso central ou periférico.

Fonoaudiologia do trabalho: o fono-
audiólogo deverá promover mudanças 
consecutivas na forma de organização 
do trabalho, levando em consideração a 
saúde e aperfeiçoamento da comunicação 
humana, o desenvolvimento de programas 
de prevenção ocupacional, a implantação 
de programas de qualidade de vida do tra-
balho, bem como detecção e diagnóstico 
dos riscos fi siológicos em situações reais.

Neuropsicologia: nesta área, o profi s-
sional está apto a prevenir, avaliar, tratar 
e gerenciar os distúrbios que afetam a 
comunicação humana e sua interface com 
a cognição, relacionando-a com o funcio-
namento cerebral.
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CINTHIA MARA JOHANNS é fonoaudióloga e 
mestre em Distúrbios da Comunicação. 
Ela atua em Marechal Cândido Rondon 

na Clínica Reabilitar e em Pato Bragado 
na prefeitura. Presta serviços aos 
convênios Sempre Vida e Unimed

Especialidades da fonoaudiologia
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força de trabalho, alçaram-se aos cargos de 
chefi a, organizaram-se mais para vocalizar suas 
demandas, disputaram com a sociedade o direito 
sobre sua autonomia e questionaram o modelo 
tradicional de família chefi ada por homens. Tam-
bém passaram a participar mais ativamente da 
política e a ocupar cargos eletivos, considerados 
de poder e destaque.

No terceiro mandato como vereadora do 
município de Mercedes, Kelli Kolm conta que 
entrar na vida pública foi uma questão de escolha 
e oportunidade. “Antes de concorrer a primeira 
eleição, foram feitas várias pesquisas, nas quais 
apareci com boa colocação, o que me incentivou 
a buscar a candidatura. Sempre fui atuante na 
sociedade, com a coragem para tomar iniciativas 
quando necessário, encarando novos desafi os e 
sem medo de falar o que pensava”, menciona.

Contudo, conciliar um cargo político com os 
outras ativadades da vida cotidiana não é uma 
tarefa fácil, pois exige adaptações e muitas vezes 
renúncias. No caso de Kelli, além de vereadora, 
ela também é professora 
de Educação Infantil e 
mãe, o que demanda 
“jogo de cintura” 
no dia a dia. “É can-
sativo, mas como 
eu trabalho apenas 
meio período com 
a Educação In-

fantil, consigo conciliar a casa, família, política e 
trabalho”, comenta. 

Mesmo com um ritmo de vida intenso, a 
vereadora encontra tempo para fazer uma das 
coisas que mais gosta: estudar e se capacitar. 
“Fiz faculdade de Pedagogia e pós-graduação 
em Educação Infantil. Também fi z cursos técnicos 
na área do meio ambiente porque me preocu-
po com o que vamos deixar para as próximas 
gerações. Nesse contexto, sempre busquei me 
capacitar para fazer um melhor trabalho tanto 
na política como na escola”, declara Kelli, que 
pretende ainda continuar estudando. “O mundo 
está mudando muito rápido. As transformações 
acontecem a todo momento e não podemos fi car 
parados. É preciso se adaptar constantemente. 
Por conta disso, estou sempre em busca de 
melhorar”, ressalta.

Desafi � 
Para Kelli, desafi os e obstáculos estão sem-

pre presentes na vida de qualquer pessoa, mas 
com algumas peculiaridades quando o assunto 
são mulheres no mercado de trabalho. “Nossa 
cultura é bastante patriarcal, por isso sempre 
enfrentei difi culdades e ainda enfrento algu-
mas, inclusive na minha vida pessoal”, pontua 
a vereadora. 

De acordo com ela, honestidade é a palavra 
de ordem em sua vida. “Na política vivemos uma 
situação bem complicada. É falar do assunto que 
todo mundo corre, mas vou sempre continuar 
trabalhando pela população. Gosto de servir e 
de ajudar as pessoas”, enaltece.

Em um mundo em que as mulheres en-
caram múltiplas jornadas de trabalho, Kelli 

acredita que a política acaba exigindo mais 
da mulher do que do homem. “Isso porque 

a mulher geralmente tem um instinto mais 
familiar”, opina. 

E na esfera política, reforça a mer-
cedense, os desafi os são incontáveis. 
“Não houveram apenas momentos 
bons na minha trajetória. Existiram 

situações complicadas e nesses 
momentos sentimos a impor-

tância de ter fé em Deus, o 
apoio da família e dos bons 

amigos”, declara Kelli, res-
saltando que manter 
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a confi ança dos meus eleitores foi um desafi o. 
“Querendo ou não você acaba sendo analisada 
de uma maneira diferente, porém, como me 
mantive sendo a mesma pessoa simples e íntegra, 
já estou no terceiro mandato. Sempre falei que 
uma vez eleita, seria uma pessoa de fácil acesso e 
disposta, e quando precisassem de algo poderiam 
me procurar, pois faria o que estivesse ao meu 
alcance para ajudar”, salienta a vereadora.

Kelli ainda revela que uma das suas maiores 
provações ao longo da sua carreira política 
aconteceu quando ela foi convidada a assumir a 
Secretaria de Agricultura do município. Um lugar 
onde, segundo ela, é diferente para uma mulher. 

Ela abriu mão do mandato de vereadora 
e assumiu a pasta, a qual comandou por dois 
anos, quando saiu para concorrer a um novo 
mandato. “Durante esse tempo eu consegui 
fazer um bom trabalho, mesmo sendo mulher, 
pois tenho o conhecimento da vida na agricul-
tura. Além disso não tinha medo de trabalhar. Ia 
até as lavouras conversava com os produtores 
rurais e cuidava dos funcionários com muita 
dedicação”, relembra.

A participação feminina nos espaços de poder 
é necessária para o aperfeiçoamento e a conso-
lidação da democracia e, apesar dos avanços já 
constatados, ainda há muito o que ser feito para 
mudar o quadro atual da pouca presença de 
mulheres na esfera político-partidária no Brasil 
e superar a desigualdade de gênero na política.

Para Kelli, a mulher tem um papel muito 
importante na política brasileira, principalmente 
em olhar para a família. “A mulher quando tra-
balha olha para a família, fi lhos, pessoas idosas, 
e busca projetos e recursos voltados para essas 
áreas. Essa valorização do ser humano é muito 
importante”, expõe.

Na visão da mercedense, a maioria das mu-
lheres são um pouco retraídas quando o assunto 
é política. “Isso se deve ao fato de muitas não 
saberem da capacidade que possuem. Algumas 
ainda têm um pouco de medo de falar o que 
pensam e do que são capazes, por infl uência da 
cultura da nossa sociedade”, entende a vereadora.

Ela também reitera que uma mulher é capaz, 
tem conhecimento e tudo o que faz é com amor 
e pensando nas pessoas. “Tenho o coração 
maior do que a cabeça, então penso sempre em 
ajudar as pessoas. Minha bagagem hoje é muito 
grande, mas não é completa. Ainda tenho muito 
para aprender e muito mais para fazer”, conclui.  

O papel da 
mulher na política

FALANDO SOBRE
fonoaudiologia
Conseguir se comunicar com clareza é importante para 

todas as pessoas. Afi nal, conversar faz parte do con-
vívio em sociedade. A dicção é ainda mais relevante 
para alguns, como cantores, atores, radialistas e quem 

trabalha com atendimento ao público. Desta forma, cuidar da fala e 
audição é fundamental.

O profi ssional que atende com todo cuidado essa demanda é o 
fonoaudiólogo. Ele é responsável por acompanhar crianças, adultos e 
idosos que apresentam alguma difi culdade relacionada à voz e audição, 
além de orientar profi ssionais que dependem da fala em sua carreira.

Diante de um público tão extenso e variado que necessita de 
atendimento, a atuação do fonoaudiólogo é vasta e abrange dife-
rentes especialidades.

Onde o fonoaudiólogo atua?
O fonoaudiólogo é atuante em unidades básicas de saúde, am-

bulatórios de especialidades, hospitais e maternidades, consultórios, 
clínicas, home care, domicílios, asilos e casas de saúde, creches e ber-
çários, escolas regulares e especiais, instituições de Ensino Superior, 
empresas, veículos de comunicação (rádio, TV e teatro) e associações.

Quando é preciso consultar um fonoaudiólogo?
Conforme a fonoaudióloga e mestre em Distúrbios da Comunica-

ção, Cinthia Mara Johanns, que atende em Marechal Cândido Rondon, 
Pato Bragado e Entre Rios do Oeste, a maior parte das crianças co-
meça a falar por volta dos 12 meses. Aos dois anos, elas são capazes 
de formar frases com duas palavras, pronunciar entre 30 e 50 delas 
e compreender cerca de 200. “Mas é claro que cada uma tem o seu 
próprio ritmo. Além disso, diversos fatores infl uenciam o processo, 
como estímulos, defi ciências auditivas e neurológicas”, explica.

Entre os quatro e cinco anos, espera-se que todos os fonemas 
(som das letras) já tenham sido adquiridos, incluindo os mais difíceis, 
como “r” e “l”. “Mas até aprender a falar tudo, as crianças obvia-
mente irão trocar algumas letras e ‘comer’ outras. Também é normal 
repetir palavras ou sílabas, pois muitas vezes a fala não acompanha 
a velocidade do pensamento”, detalha a profi ssional. 

Quando, então, é o caso de consultar um fonoaudiólogo? “O 
processo de aquisição da linguagem acontece por etapas. Primeiro 
a criança balbucia, depois fala algumas palavras, monta frases, pro-
nuncia todos os sons corretamente, e assim por diante. Não ocorre 
de um dia para o outro. Se os pais, o pediatra ou a escola percebe-
ram que há atraso em alguma fase, vale a pena buscar ajuda de um 
especialista”, orienta.

Muitas vezes, o pediatra recomenda que a família aguarde até a 
criança entrar na escola, por volta dos dois ou três anos. Mas se ela 
fala muito menos do que o esperado para a idade antes disso, vale 
a pena fazer uma avaliação fonoaudiológica. “Nem que seja para 
tranquilizar os pais”, diz Cinthia.

Audiologia: por meio da audição é que 
se adquire, normalmente, a comunicação 
oral. Doenças na gestação, infecções de 
ouvido, uso indiscriminado de medicamen-
tos, exposição a ruídos intensos e outros 
podem causar alterações auditivas, com-
prometendo a comunicação e a qualidade 
de vida do indivíduo.

Linguagem: é a especialidade que 
trabalha com os aspectos que envolvem 
a comunicação oral e escrita. O seu de-
senvolvimento dá-se desde a infância até 
a idade adulta. Pessoas com problemas de 
comunicação (expressão e compreensão) 
podem ter difi culdades na sua integração 
social e profi ssional.

Motricidade: nesta especialidade, o 
fonoaudiólogo habilita/reabilita funções 
relacionadas à respiração, sucção, mas-
tigação, deglutição, expressão facial e 
articulação da fala, propiciando melhores 
condições de vida e de comunicação.

Saúde coletiva: é o campo voltado a 
construir estratégias de planejamento e 
gestão em saúde, com vistas a intervir nas 
políticas públicas.

Voz: o fonoaudiólogo previne, avalia 
e trata os problemas da voz falada (disfo-
nias), cantada (disonias) e ainda aperfeiçoa 
os padrões vocais.

Disfagia: é uma alteração da deglutição 
(ato de engolir alimentos ou saliva). Não 
se trata de uma doença, mas de um sinto-
ma que indica prejuízo no ato de engolir 
ocasionado por diversos fatores.

Fonoaudiologia educacional: inclui 
aprofundamento em estudos específi cos e 
atuação em situações que contribuam para 
a promoção, aprimoramento e prevenção 
de alterações dos aspectos relacionados à 
audição, linguagem (oral e escrita), motrici-
dade oral e voz e que favoreçam e otimizem 
o processo de ensino e aprendizagem.

Gerontologia: realizar promoção da saú-
de do idoso, prevenção, avaliação, diagnós-
tico, habilitação/reabilitação dos distúrbios 
relacionados à audição, ao equilíbrio, à fala, 
à linguagem, à deglutição, à motricidade 
orofacial e à voz nessa população.

Fonoaudiologia neurofuncional: faz 
avaliação, diagnóstico, prognóstico, habi-
litação e reabilitação fonoaudiológicos de 
pessoas em diferentes ciclos de vida com 
alterações neurofuncionais, atuando nas 
sequelas resultantes de danos ao sistema 
nervoso central ou periférico.

Fonoaudiologia do trabalho: o fono-
audiólogo deverá promover mudanças 
consecutivas na forma de organização 
do trabalho, levando em consideração a 
saúde e aperfeiçoamento da comunicação 
humana, o desenvolvimento de programas 
de prevenção ocupacional, a implantação 
de programas de qualidade de vida do tra-
balho, bem como detecção e diagnóstico 
dos riscos fi siológicos em situações reais.

Neuropsicologia: nesta área, o profi s-
sional está apto a prevenir, avaliar, tratar 
e gerenciar os distúrbios que afetam a 
comunicação humana e sua interface com 
a cognição, relacionando-a com o funcio-
namento cerebral.
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CINTHIA MARA JOHANNS é fonoaudióloga e 
mestre em Distúrbios da Comunicação. 
Ela atua em Marechal Cândido Rondon 

na Clínica Reabilitar e em Pato Bragado 
na prefeitura. Presta serviços aos 
convênios Sempre Vida e Unimed

Especialidades da fonoaudiologia
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É POSSÍVEL 
curar traumas e bloquei�  do

Não são raras as pessoas 
que sofreram no passado 
traumas que lhe causam até 
hoje bloqueios e medos. A 

perda trágica de um ente querido, uma 
rejeição amorosa, brigas familiares ou 
profi ssionais são alguns casos de diversas 
situações que podem acontecer, seja na 
infância, adolescência e até mesmo na 
fase adulta, e que permanecem vivas 
dentro da pessoa por muitos anos. 

As mazelas que carregamos dentro 
de nós, algumas até por vezes desco-
nhecidas, mas que geram bloqueios, 
podem ser tratadas com terapias 
alternativas. São diversos os métodos 
existentes, como a constelação familiar, 
microfi sioterapia, ciclo do início da vida, 
reprogramação biológica ou a leitura 
biológica, barra de access, reiki e por aí 
vai. A informação é da terapeuta Caroline 
Loureiro do Prado, de Marechal Cândido 
Rondon. 

“Entendemos na nova medicina ger-
mânica que nenhuma doença biológica 
se manifesta antes que a pessoa tenha 
uma doença emocional vivida não trata-

da, ou seja, um confl ito ativo, como um 
trauma, que pode vir desde a gestação 
da mãe. Dessa forma, tratamos a causa 
com a pessoa de forma natural, em que 
ela desenvolve atividades, sendo algu-
mas até arcaicas, como escrever uma 
carta para o pai ou para a mãe. Assim, o 
paciente vai exteriorizando as mágoas 
que guarda ao longo da vida”, relata, 
informando que a pessoa consegue vol-
tar para sua realidade. “O que faz com 
que entenda e mude a percepção sobre 
aquilo que vem causando bloqueios, 
muitas vezes em seus relacionamentos 
pessoais, profi ssionais e até mesmo nos 
afetivos. Tudo isso acaba melhorando 
com o tratamento”, enaltece.

Parece simples e fácil, mas para obter 
resultado positivo no tratamento, Caro-
line frisa que o paciente tem um papel 
fundamental e de extrema importância. 
Ela expõe, por exemplo, que para haver 
melhora 99% depende da pessoa em 
querer se ajudar e se propor a realizar 
as atividades que são repassadas. “Nós 
damos o caminho, mas quem executa é 
o paciente”, frisa.
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Resultado imediato
A partir da primeira sessão o paciente 

já observa uma melhora. Isso tanto para 
quem opta por métodos como barra de 
access, reprogramação biológica, conste-
lação familiar e reiki. “A pessoa percebe 
uma melhora em todas essas terapias 
logo na primeira sessão”, confi rma a 
terapeuta.

Questionada se o tratamento é 
permanente, Caroline informa que não. 
“No meu tratamento terapêutico, que 
abrange ciclo do início da vida, barras 
de access, a nova medicina germânica, 
reprogramação biológica, mapeamento 
familiar e constelação individual, atendo o 
paciente no máximo cinco vezes para que 
ele não se torne refém do meu trabalho 
e consiga trabalhar ao longo da vida com 
aquilo que tem”, explica. 

No caso de barras de access, a pro-
fi ssional menciona que são indicadas no 
mínimo três sessões; a microfi sioterapia 
pode ser feita a cada 45 dias e o número 
de sessões é defi nido pelo paciente; e no 
caso da constelação é indicada apenas 
uma sessão para cada assunto que a 
pessoa deseja tratar. 

A Clínica Caroline Loureiro Terapias 
conta com vários profissionais para 
atender a demanda de cada paciente 
com todas as técnicas citadas.

Advogadas SABRINA POYER KRANZ, FERNANDA ALINE SCHWARTZBACH 
MEYER e BIANCA CRISTIANE MARTINS WITT: unidas e confi antes de 
que as mulheres têm potencial para conquistas cada vez maiores
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Advogadas SABRINA POYER KRANZ, FERNANDA ALINE SCHWARTZBACH
MEYER e BIANCA CRISTIANE MARTINS WITT: unidas e confi antes de 
que as mulheres têm potencial para conquistas cada vez maiores

passado?
Terapeuta CAROLINE LOUREIRO DO PRADO: “Entendemos na nova medicina 
germânica que nenhuma doença biológica se manifesta antes que a 
pessoa tenha uma doença emocional vivida não tratada, ou seja, um 
confl ito ativo, como um trauma, que pode vir desde a gestação da mãe”

Divulgação

Rua São Paulo, 173  |  Anexo à Clínica Spaço Vital 
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SAÚDE DA MULHER:
por uma assistência mais qualifi cada e human
 ada

A longevidade, graças aos avanços 
tecnológicos e médico-científi cos, 
nos alerta para um desafi o bastan-
te atual: viver muito, desde que 

com qualidade de vida. Em decorrência dessa 
longevidade, a menopausa deixou de ser um 
evento do fi nal da existência das mulheres, fato 
que ocorria até poucas décadas atrás, quando 
a estimativa de vida delas não alcançava muito 
mais que 60 anos. 

Atualmente, a pós-menopausa caracteriza 
o período não reprodutivo da vida feminina, to-
talmente dissociado da perspectiva de fi nitude. 

O climatério é o período da vida que re-
presenta a transição da fase reprodutiva à não 
reprodutiva da mulher. Menopausa, por sua 
vez, é um momento que encerra este período, 
identifi cado como a última menstruação (con-
fi rmada após a ausência de fl uxo menstrual por 
12 meses consecutivos).

Na opinião da ginecologista Leize Schiavini, 
para a saúde feminina ser zelada de maneira 
satisfatória, os profi ssionais precisarão mudar 
de atitude e considerar o fato do climatério ser 
infl uenciado por fatores biológicos, psicosso-
ciais e culturais. Tudo isso, segundo ela, torna 
indispensável que a assistência às mulheres seja 
mais qualifi cada e humanizada.

Dados apresentados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) sugerem que o número de idosos 
na América do Sul, assim como nos continentes afri-
cano e asiático, será multiplicado entre sete e oito 
vezes no período 
compreendido 
de 1990 a 2025. 
Leize cita que 
no Brasil há 
outro agra-

vante, pois, além da expansão do número de idosos 
que exigirá mais cuidados para este público-alvo, a 
área da saúde se divide em questões como mortali-
dade infantil, controle de endemias, entre outros.

Mudança
A pouca atenção ao climatério no passado, 

afi rma a ginecologista, está diretamente rela-
cionada ao aumento da qualidade de vida, pois 
antigamente a expectativa de vida das mulheres 
não alcançava a idade dos sinais e sintomas do 
climatério.

Uma mudança constatada está na expansão 
do público feminino com mais de 50 anos, que 
pode avançar de 467 milhões no ano 1990 para 1,2 
bilhão de pessoas em 2030. Outro ponto-chave, 
aponta Leize, diz respeito à participação ativa das 
mulheres no mercado de trabalho. “Mulheres 
com mais de 40 anos representam 32% da popula-
ção feminina, além do que a expectativa de vida 
ultrapassa em 10,8 anos a masculina, chegando 
a 75,6 anos de idade”, aponta.

Estratégias
Considerando os fatos acima, a ginecolo-

gista entende que se faz necessário formular 
estratégias para uma fase do climatério mais 
saudável, menos onerosa e com mais qualidade 
de vida às pacientes. “O climatério, que é um 
fenômeno hormonal devido ao esgotamento 
dos folículos ovarianos, inicia na mulher entre 
35 e 40 anos até os 65 anos. Aproximadamente 
50% a 70% das mulheres indicam sintomas físicos 
e difi culdades emocionais, com destaque aos 
fogachos com implicações negativas à qualidade 
de vida”, explica.

A secura vulvo vaginal é outra queixa fre-
quente, menciona a profi ssional, que ocorre 
devido ao declínio do estrogênio que promove 
adelgaçamento e enrijecimento das paredes 
vaginais, somado à menor lubrifi cação, causando 
dor e difi culdade no intercurso sexual. A porção 
mais externa da uretra sofre atrofi a, que causa 

desconforto ao urinar e urgência miccional.
Na esfera cognitiva-comportamen-

tal, Leize diz que podem ser apontadas 
a labilidade emocional, difi culdade de 
memorização e sono irregular. Além 
disso, a falta de estrogênio interfere na 
produção de neurotransmissores, cujas 
ondas de calor causam irritabilidade e 
até depressão.
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tal, Leize diz que podem ser apontadas 
a labilidade emocional, difi culdade de 

Qualidade de vida
A sexualidade, segundo ela, deve ser des-

tacada no climatério como um dos pilares da 
qualidade de vida, contudo sua abordagem 
é inadequada pelo constrangimento das 
mulheres ou pela falta de preparo dos pro-
fi ssionais da saúde. “Esta queixa representa 
25% a 33% das mulheres entre 35 e 59 anos, 
podendo alcançar até 75% no público dos 60 
aos 69 anos”, comenta.

De acordo com a ginecologista, os ho-
mens pouco sabem a respeito do climatério, 
tendo difi culdade de entender tal processo, 
somado ao fato de que após os 50 anos eles 
apresentam declínio da testosterona, o que 
compromete a libido e potência sexual. 

A médica também chama a atenção para 
o ganho ponderal, que alcança 0,8 kg/ano. “O 
papel do estrogênio ainda é incerto, porém 
sabe-se que o tecido adiposo contribui para o 
acúmulo da circunferência abdominal”, pontua.

Um cuidado que deve ser tomado refere-
-se à osteoporose, cuja velocidade de perda 
óssea chega a 2% ao ano após a menopausa. 
Nos Estados Unidos, a osteoporose é respon-
sável por 1,2 milhão de fraturas, com taxa de 
mortalidade entre 12% e 20%.

Atualmente o consenso trata a quali-
dade de vida como norte da intervenção, 
lembrando que para a OMS a qualidade 
de vida está relacionada à percepção que 
um indivíduo tem de sua vida na cultura 
em que vive. “Os fatores físicos, mentais, 
psicológicos, sociais, econômicos, culturais 
e espirituais exercem infl uência na saúde fí-
sica e na qualidade de vida”, enaltece Leize.

Ela reforça que os profi ssionais preci-
sam acolher adequadamente as mulheres 
climatéricas, permitindo que exponham 
suas dúvidas e receios. “As abordagens 
fragmentadas e reducionistas do tipo 
consulta/pedido de exames/prescrição 
reforçam o imaginário feminino à per-
cepção da menopausa como um símbolo 
do envelhecimento, aumentando o 
sofrimento. Assim temos a abordagem 
multidisciplinar e interdisciplinar para 
acolher o maior número de mulheres para 
o bem-estar da população feminina”, 
fi naliza a ginecologista.

Mas, afi nal, 
como proceder 
a assistência à 

mulher climatérica? 
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TERAPIA HOLÍSTICA 
e medicina tradicional como métod�  de cura complementares
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Como tudo começou
Patrícia e Neusa se conheceram como profi ssional e cliente. 

A ginecologista procurou a terapeuta quando passava por uma 
situação de depressão e em um dos encontros decidiu propor a 
parceria de trabalho dentro da área específi ca de cada uma. “Hoje 
andamos de mãos dadas, ajudando muitas mulheres”, destacam.

Na visão das profi ssionais, toda e qualquer pessoa em algum 
momento da vida passa por difi culdades e não há motivos para 
esconder. É preciso buscar ajuda e, a partir disso, ressurgir. “Depois 
que unimos a medicina com a terapia, busquei me aprofundar 
mais acerca do assunto e vi que é uma tendência mundial. Surgiu, 
inclusive, a medicina psicossomática, que é uma nova especiali-
dade, que faz justamente isso, unir todas as terapias em prol do 
bem-estar dos clientes”, comenta Patrícia.

Tratamento mais efetivo

Detalhes f� em a diferença 
A clínica onde Patrícia e Neusa atendem é um espaço 

diferente do que se costuma ver nos demais consultórios. As 
típicas paredes brancas dão lugar a uma decoração colorida e 
requintada. “O consultório foi pensado para resgatar a questão 
do relacionamento entre médico e paciente de uma forma mais 
humanitária e afastar aquela visão que o médico é uma pessoa 
distante, que detém os conhecimentos e apenas vai passar um 
medicamento que irá curar o paciente. Buscamos quebrar esse 
paradigma”, menciona a médica, que garante que o ambiente 
diferenciado colabora nos resultados. “As pacientes fi cam bem 
felizes em um espaço aconchegante e confortável”.

A terapia holística propõe 
um resgate de diversas práticas, 
algumas delas bem antigas, sem 
negar os avanços da medicina 
convencional. Isso implica que um 
tratamento não será trocado pelo 
outro, mas, sim, que a combinação 
deles pode trazer benefícios reais 
para o paciente. “Todas as doenças 
consideradas psicossomáticas, 
que podem ter origem psicológica, 
mesmo que os sintomas sejam 
físicos, podem se benefi ciar desse 
tratamento conjunto”, garante a 
ginecologista.

Patrícia e Neusa reforçam que 
o tratamento dos sintomas não trata 
a causa da doença, mas quando 
se associa o tratamento integral se 
descobre a causa e efetivamente 
a resolução do problema. “No caso 
da obstetrícia, eu tenho muitas 
pacientes que têm medo do parto, 
e esse tratamento integral ajuda 
a tratar esses traumas e crenças 
existentes acerca do processo e 
que vão causando essas tenções 
na pessoa. Assim, durante o parto, 
a paciente consegue ter alívio na 
dor, com um procedimento tranquilo 

e menor quantidade de eventos 
adversos”, relata a ginecologista.

Ela sugere que a mulher inicie 
o tratamento integral já quando 
começar a fazer o pré-natal “Essas 
tensões e cargas negativas que va-
mos assimilando desde criança, na 
verdade absorvermos desde a vida 
ultrauterina. Um feto está totalmente 
ligado à circulação materna, e há 
mulheres que durante a gestação 
sofrem estresse ou outras situações 
de cunho psicológico”, comenta 
Patrícia, acrescentando: “Tenho 
pacientes que se separaram durante 
a gestação, pais que não aceitaram 
a gravidez, traumas, perda de 
familiares, e todos esses medos 
vão para o sistema emocional. O 
feto, por sua vez, absorve toda 
essa tensão e carga negativa, 
diferentemente de um adulto que, 
por meio do raciocínio, consegue 
barrar essa produção hormonal ruim 
ou mudar os sentimentos”, explica, 
acrescentando: “Agora na clínica já 
é feito o trabalho de harmonização 
durante a gestação e assim a mulher 
enfrenta a situação mais segura e 
preparada para receber o bebê”.

Redução de estresse e melhoria 
da qualidade de vida são carac-
terísticas da terapia holística, 
um tratamento complementar 

ao tradicional da psicologia e psiquiatria 
caracterizado por trabalhar energias e o au-
toconhecimento e que vem se destacando a 
partir dos resultados rápidos, efi cazes e dura-
douros obtidos no tratamento de pacientes. 

A terapia holística é uma medicina 
alternativa que busca o equilíbrio entre 
corpo, psique e mundo social através de 
estímulos naturais. Ela é complementar à 
medicina convencional, pois não a exclui, 
nem nega sua efi cácia. Entretanto, mais 
do que olhar ou dar atenção a uma queixa 
específi ca, como, por exemplo, uma dor de 
estômago, o terapeuta holístico procura a 
causa da queixa não só no corpo físico, mas 
também nas emoções do paciente, seus 
vícios de crenças e pensamentos negativos 
e até na convivência com outras pessoas. Na 
hipotética dor de estômago, a causa poderia 
estar em sentir raiva, por exemplo, de uma 
pessoa, como um patrão autoritário.

Para a medicina alternativa não existe 
a doença e sim a pessoa doente. Enquanto 
a medicina tradicional procura as causas 
da doença, a medicina alternativa busca no 
doente o motivo pelo seu mal e o tratamento 
é indicado para agir na causa da doença e 
não no seu sintoma.

Por conta de olhar humano como um 
todo, a terapia holística está sendo utiliza-
da como aliada no tratamento de diversos 
problemas e nas mais variadas áreas da 
saúde. Exemplo disso é a união da terapia 
com a ginecologia e obstetrícia. Em Marechal 
Cândido Rondon, o tratamento integrado é 
disponibilizado na Clínica Nascer e Renascer, 
através da ginecologista Patrícia Brum e da 
terapeuta Neusa Marli Wink.

Enquanto Patrícia trabalha com as áreas 
de ginecologia, obstetrícia e ultrassonogra-

fi a voltada para mulheres, Neusa atende 
a parte terapêutica holística, analisando a 
cliente por completo, com especialidades na 
Reprogramação biológica, na Parapsicologia 
e Cura Reconectiva. 

Segundo Patrícia, a medicina tradicional 
é muito setorial, e isso foi algo que sempre 
a incomodou na prática e ensinamentos 
médicos. “Se eu recebo uma paciente que 
relata, por exemplo, não conseguir ter rela-
ção sexual porque sente forte dor de cabeça, 
e fosse pensar apenas como médica alopata, 
eu diria para ela que, como sou ginecologista, 
somente cuidaria da parte reprodutora, e 
que para tratar a dor na cabeça ela deveria 
procurar um neurologista. “Essa seria a visão 
da medicina tradicional”, explica.

Entretanto, o que as duas profi ssionais 
buscam é tratar o indivíduo como um todo, 
descobrindo ao que as dores estão associa-
das e onde está o confl ito. “Quando unimos 
os dois trabalhos, tivemos uma melhora 
de até 90% nas pacientes”, afi rma Patrícia, 
acrescentando que a causa específi ca do 
caso da paciente citado como exemplo 
era problemas no relacionamento. “Com-
plicações e tensões nervosas podem levar 
à baixa imunidade, que desencadeia uma 
infecção vaginal e ocasiona dores físicas e 
musculares”.

A ginecologista defi ne o ser humano 
como uma união entre corpo, mente, 
alma e espírito. Por conta disso, durante o 
tratamento integral a paciente é induzida 
a compreender a si mesmo e o papel que 
desempenha em seu meio social. 

A partir da primeira avaliação, é traçado 
um plano de tratamento e quais serão as 
possíveis técnicas utilizadas. “A primeira 
consulta da paciente é feita comigo, ocasião 
em que vou verifi car se ela tem alguma 
doença física, um processo infeccioso ou 
qualquer outro problema que seja possível 
tratar com medicação. Caso ela não tenha 
nada relacionado a isso, eu investigo a cau-
sa, a fi m de ver se a pessoa é portadora de 
algum distúrbio metabólico, pressão alta, 
diabetes, entre outros. Se nada disso for 
constatado, o que é muito frequente, eu 
não posso simplesmente mandar a paciente 
embora sem tratamento. Não posso dar um 
remédio e ela voltar depois de alguns dias 
dizendo que não funcionou”, declara Patrí-
cia, ressaltando que cada paciente requer 
uma técnica diferenciada.
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Terapeuta holística NEUSA MARLI WINK e a ginecologista PATRÍCIA BRUM se uniram em 
prol do bem-estar das mulheres: “Toda transformação tem refl exos nas famílias dessas 

mulheres, nos locais onde elas vivem e trabalham e na comunidade como um todo”

Importância 
da pré-concepção 
Atualmente, as duas profi ssionais dão uma atenção 

maior à pré-concepção. Segundo elas, isso precisa ser 
pensado e analisado. “Quando um casal resolve ter um 
fi lho, tem toda uma forma de se preparar para receber 
um novo ser. Inclusive, há pesquisas científi cas que 
afi rmam que até seis meses antes o feto vem sendo 
formado”, destaca Neusa.

A terapeuta enaltece que se o casal se preparar bem 
na pré-concepção faz com que todo o amor que é 
dado à criança durante a gestação evite muitos 
problemas no futuro. “O estresse, o desen-
volvimento dessa criança dentro das suas 
habilidades naturais, estudos e evolução 
são fatores que podem ser defi nidos ainda 
na pré-concepção. Ter esse planejamento 
é benéfi co não apenas para a criança, 
mas também para sua família e toda a 
sociedade”, enfatiza. 

� p�  de terapias 
Neusa reitera que a terapia holística 

consiste em associar vários tipos de te-
rapias para um bem maior, que é o bem-
-estar dos clientes. “Eu abordo o cliente 
como um todo e dentro daquilo que ele 
me apresenta, todas suas difi culdades e 
outras questões, eu vejo qual a técnica 
que vou usar”, detalha Neusa.

Além da realização do tratamento em 
si, a terapeuta também orienta o paciente 
sobre como proceder em relação à alimen-
tação, ao comportamento mental e atitudes. “Tudo 
visando reajustar o equilíbrio e a manutenção dos 
resultados”, comenta.

A terapeuta analisa as pessoas com base nos 
traumas e confl itos que ela carrega consigo, desde 
o seu relacionamento familiar, social, profi ssional 
e assim durante toda a sua vida. “A partir disso, 
uso técnicas como relaxamento, a partir do qual 
ressignifi camos no inconsciente o que limita essa 
pessoa”, diz Neusa. “Algumas pessoas trazem ideias, 
conceitos e crenças gravados no seu subconsciente. 
Eu, como médica alopata não consigo abordar isso, 
a Neusa tem técnicas para chegar ao subconsciente 
e ressignifi car isso”, completa Patrícia.

A técnica empregada no tratamento depende 
da cliente. “Se ela for mais racional, preciso abordar 
questões cientifi cas, através da psicologia, apre-
sentando dados e trabalhos que convençam essa 
pessoa de que ela realmente precisa fazer aquilo. 
Depois que ela está convencida, eu consigo abordar 
o consciente dela, e a partir de então trabalhar com 
o subconsciente”, relata a terapeuta.

A Reconnective Healing® (cura reconectiva) 
é um retorno a um estado ideal de equilíbrio, 
integralidade e vitalidade. A Cura Reconectiva 
oferece acesso a uma consciência interior através 
da ressonância vibracional nos níveis físico, mental, 
emocional, energético e espituritual. “É atraves 
da interação e do entrelaçamento quântico com o 
novo e mais completo espectro de frequência que 
consiste em luz, energia e informação, que se cria 
a coerência e promove o empoderamento, trazendo 

maior harmonia”, explica Neusa. 
Quando se tem acesso a este espectro de 

energia, tem início uma sequência de eventos que 
podem, de fato, levar a um aumento exponencial das 
melhorias em todos os aspectos de sua vida, seja 
carreira, família ou relacionamentos, um potencial 
aparentemente inalcançável, tornando-se realidade. 
“São realizadas de uma a três sessões, presenciais 
ou a distância,  que duram em média 30 minutos e é 
livre de toque ou contato físico”, destaca a terapeuta.

Após um ano trabalhando em parceria, Pa-
trícia destaca inúmeros benefícios alcançados, 
dentre eles o aumento no número de partos 
naturais e uma melhor aceitação da gestação. 
“Muitas mulheres chegam até nós com uma 
gestação não planejada e não sabem como 
receber esse fi lho, já que não estão prepara-
das para as mudanças. Não signifi ca que elas 
não queiram o fi lho, mas não querem, muitas 
vezes, passar novamente por toda a situação 
envolvida. Por trás disso, às vezes, essa mulher 
enfrenta traumas ou falta de apoio da família. 
Diante disso, nosso intuito é mostrar o quanto 
o bebê é importante na vida dela, que esse 
bebê está vindo por um propósito e o quanto 
ela pode se amar e amar o fi lho”, pontua.

Para conseguir fazer isso, Neusa diz que 
primeiramente a mãe precisa se amar e se acei-

tar dentro daquilo que ela é e vive. “Ela precisa 
entender que é tão maior quanto imaginava 
ser. Em uma sessão a pessoa consegue fazer 
isso. Através de técnicas e tarefas a mulher 
passa a se olhar de formas diferentes”, salienta 
a terapeuta.

Presenciar as transformações das mulhe-
res é algo muito gratifi cante para as duas pro-
fi ssionais. “Nós vemos o quanto o ser humano 
tem a capacidade de se transformar, de se auto 
amar e de se superar em qualquer difi culdade, 
seja uma defi ciência física ou qualquer outro 
problema. Ele se cura dentro das suas próprias 
limitações e isso para nós é muito satisfató-
rio”, afi rmam Patrícia e Neusa, emendando: 
“Toda transformação tem refl exos nas famílias 
dessas mulheres, nos locais onde elas vivem e 
trabalham e na comunidade como um todo”. 

Resultad� 

Cura reconectiva

Divulgação



TERAPIA HOLÍSTICA 
e medicina tradicional como métod�  de cura complementares
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Como tudo começou
Patrícia e Neusa se conheceram como profi ssional e cliente. 

A ginecologista procurou a terapeuta quando passava por uma 
situação de depressão e em um dos encontros decidiu propor a 
parceria de trabalho dentro da área específi ca de cada uma. “Hoje 
andamos de mãos dadas, ajudando muitas mulheres”, destacam.

Na visão das profi ssionais, toda e qualquer pessoa em algum 
momento da vida passa por difi culdades e não há motivos para 
esconder. É preciso buscar ajuda e, a partir disso, ressurgir. “Depois 
que unimos a medicina com a terapia, busquei me aprofundar 
mais acerca do assunto e vi que é uma tendência mundial. Surgiu, 
inclusive, a medicina psicossomática, que é uma nova especiali-
dade, que faz justamente isso, unir todas as terapias em prol do 
bem-estar dos clientes”, comenta Patrícia.

Tratamento mais efetivo

Detalhes f� em a diferença 
A clínica onde Patrícia e Neusa atendem é um espaço 

diferente do que se costuma ver nos demais consultórios. As 
típicas paredes brancas dão lugar a uma decoração colorida e 
requintada. “O consultório foi pensado para resgatar a questão 
do relacionamento entre médico e paciente de uma forma mais 
humanitária e afastar aquela visão que o médico é uma pessoa 
distante, que detém os conhecimentos e apenas vai passar um 
medicamento que irá curar o paciente. Buscamos quebrar esse 
paradigma”, menciona a médica, que garante que o ambiente 
diferenciado colabora nos resultados. “As pacientes fi cam bem 
felizes em um espaço aconchegante e confortável”.

A terapia holística propõe 
um resgate de diversas práticas, 
algumas delas bem antigas, sem 
negar os avanços da medicina 
convencional. Isso implica que um 
tratamento não será trocado pelo 
outro, mas, sim, que a combinação 
deles pode trazer benefícios reais 
para o paciente. “Todas as doenças 
consideradas psicossomáticas, 
que podem ter origem psicológica, 
mesmo que os sintomas sejam 
físicos, podem se benefi ciar desse 
tratamento conjunto”, garante a 
ginecologista.

Patrícia e Neusa reforçam que 
o tratamento dos sintomas não trata 
a causa da doença, mas quando 
se associa o tratamento integral se 
descobre a causa e efetivamente 
a resolução do problema. “No caso 
da obstetrícia, eu tenho muitas 
pacientes que têm medo do parto, 
e esse tratamento integral ajuda 
a tratar esses traumas e crenças 
existentes acerca do processo e 
que vão causando essas tenções 
na pessoa. Assim, durante o parto, 
a paciente consegue ter alívio na 
dor, com um procedimento tranquilo 

e menor quantidade de eventos 
adversos”, relata a ginecologista.

Ela sugere que a mulher inicie 
o tratamento integral já quando 
começar a fazer o pré-natal “Essas 
tensões e cargas negativas que va-
mos assimilando desde criança, na 
verdade absorvermos desde a vida 
ultrauterina. Um feto está totalmente 
ligado à circulação materna, e há 
mulheres que durante a gestação 
sofrem estresse ou outras situações 
de cunho psicológico”, comenta 
Patrícia, acrescentando: “Tenho 
pacientes que se separaram durante 
a gestação, pais que não aceitaram 
a gravidez, traumas, perda de 
familiares, e todos esses medos 
vão para o sistema emocional. O 
feto, por sua vez, absorve toda 
essa tensão e carga negativa, 
diferentemente de um adulto que, 
por meio do raciocínio, consegue 
barrar essa produção hormonal ruim 
ou mudar os sentimentos”, explica, 
acrescentando: “Agora na clínica já 
é feito o trabalho de harmonização 
durante a gestação e assim a mulher 
enfrenta a situação mais segura e 
preparada para receber o bebê”.

Redução de estresse e melhoria 
da qualidade de vida são carac-
terísticas da terapia holística, 
um tratamento complementar 

ao tradicional da psicologia e psiquiatria 
caracterizado por trabalhar energias e o au-
toconhecimento e que vem se destacando a 
partir dos resultados rápidos, efi cazes e dura-
douros obtidos no tratamento de pacientes. 

A terapia holística é uma medicina 
alternativa que busca o equilíbrio entre 
corpo, psique e mundo social através de 
estímulos naturais. Ela é complementar à 
medicina convencional, pois não a exclui, 
nem nega sua efi cácia. Entretanto, mais 
do que olhar ou dar atenção a uma queixa 
específi ca, como, por exemplo, uma dor de 
estômago, o terapeuta holístico procura a 
causa da queixa não só no corpo físico, mas 
também nas emoções do paciente, seus 
vícios de crenças e pensamentos negativos 
e até na convivência com outras pessoas. Na 
hipotética dor de estômago, a causa poderia 
estar em sentir raiva, por exemplo, de uma 
pessoa, como um patrão autoritário.

Para a medicina alternativa não existe 
a doença e sim a pessoa doente. Enquanto 
a medicina tradicional procura as causas 
da doença, a medicina alternativa busca no 
doente o motivo pelo seu mal e o tratamento 
é indicado para agir na causa da doença e 
não no seu sintoma.

Por conta de olhar humano como um 
todo, a terapia holística está sendo utiliza-
da como aliada no tratamento de diversos 
problemas e nas mais variadas áreas da 
saúde. Exemplo disso é a união da terapia 
com a ginecologia e obstetrícia. Em Marechal 
Cândido Rondon, o tratamento integrado é 
disponibilizado na Clínica Nascer e Renascer, 
através da ginecologista Patrícia Brum e da 
terapeuta Neusa Marli Wink.

Enquanto Patrícia trabalha com as áreas 
de ginecologia, obstetrícia e ultrassonogra-

fi a voltada para mulheres, Neusa atende 
a parte terapêutica holística, analisando a 
cliente por completo, com especialidades na 
Reprogramação biológica, na Parapsicologia 
e Cura Reconectiva. 

Segundo Patrícia, a medicina tradicional 
é muito setorial, e isso foi algo que sempre 
a incomodou na prática e ensinamentos 
médicos. “Se eu recebo uma paciente que 
relata, por exemplo, não conseguir ter rela-
ção sexual porque sente forte dor de cabeça, 
e fosse pensar apenas como médica alopata, 
eu diria para ela que, como sou ginecologista, 
somente cuidaria da parte reprodutora, e 
que para tratar a dor na cabeça ela deveria 
procurar um neurologista. “Essa seria a visão 
da medicina tradicional”, explica.

Entretanto, o que as duas profi ssionais 
buscam é tratar o indivíduo como um todo, 
descobrindo ao que as dores estão associa-
das e onde está o confl ito. “Quando unimos 
os dois trabalhos, tivemos uma melhora 
de até 90% nas pacientes”, afi rma Patrícia, 
acrescentando que a causa específi ca do 
caso da paciente citado como exemplo 
era problemas no relacionamento. “Com-
plicações e tensões nervosas podem levar 
à baixa imunidade, que desencadeia uma 
infecção vaginal e ocasiona dores físicas e 
musculares”.

A ginecologista defi ne o ser humano 
como uma união entre corpo, mente, 
alma e espírito. Por conta disso, durante o 
tratamento integral a paciente é induzida 
a compreender a si mesmo e o papel que 
desempenha em seu meio social. 

A partir da primeira avaliação, é traçado 
um plano de tratamento e quais serão as 
possíveis técnicas utilizadas. “A primeira 
consulta da paciente é feita comigo, ocasião 
em que vou verifi car se ela tem alguma 
doença física, um processo infeccioso ou 
qualquer outro problema que seja possível 
tratar com medicação. Caso ela não tenha 
nada relacionado a isso, eu investigo a cau-
sa, a fi m de ver se a pessoa é portadora de 
algum distúrbio metabólico, pressão alta, 
diabetes, entre outros. Se nada disso for 
constatado, o que é muito frequente, eu 
não posso simplesmente mandar a paciente 
embora sem tratamento. Não posso dar um 
remédio e ela voltar depois de alguns dias 
dizendo que não funcionou”, declara Patrí-
cia, ressaltando que cada paciente requer 
uma técnica diferenciada.
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Importância 
da pré-concepção 
Atualmente, as duas profi ssionais dão uma atenção 

maior à pré-concepção. Segundo elas, isso precisa ser 
pensado e analisado. “Quando um casal resolve ter um 
fi lho, tem toda uma forma de se preparar para receber 
um novo ser. Inclusive, há pesquisas científi cas que 
afi rmam que até seis meses antes o feto vem sendo 
formado”, destaca Neusa.

A terapeuta enaltece que se o casal se preparar bem 
na pré-concepção faz com que todo o amor que é 
dado à criança durante a gestação evite muitos 
problemas no futuro. “O estresse, o desen-
volvimento dessa criança dentro das suas 
habilidades naturais, estudos e evolução 
são fatores que podem ser defi nidos ainda 
na pré-concepção. Ter esse planejamento 
é benéfi co não apenas para a criança, 
mas também para sua família e toda a 
sociedade”, enfatiza. 

� p�  de terapias 
Neusa reitera que a terapia holística 

consiste em associar vários tipos de te-
rapias para um bem maior, que é o bem-
-estar dos clientes. “Eu abordo o cliente 
como um todo e dentro daquilo que ele 
me apresenta, todas suas difi culdades e 
outras questões, eu vejo qual a técnica 
que vou usar”, detalha Neusa.

Além da realização do tratamento em 
si, a terapeuta também orienta o paciente 
sobre como proceder em relação à alimen-
tação, ao comportamento mental e atitudes. “Tudo 
visando reajustar o equilíbrio e a manutenção dos 
resultados”, comenta.

A terapeuta analisa as pessoas com base nos 
traumas e confl itos que ela carrega consigo, desde 
o seu relacionamento familiar, social, profi ssional 
e assim durante toda a sua vida. “A partir disso, 
uso técnicas como relaxamento, a partir do qual 
ressignifi camos no inconsciente o que limita essa 
pessoa”, diz Neusa. “Algumas pessoas trazem ideias, 
conceitos e crenças gravados no seu subconsciente. 
Eu, como médica alopata não consigo abordar isso, 
a Neusa tem técnicas para chegar ao subconsciente 
e ressignifi car isso”, completa Patrícia.

A técnica empregada no tratamento depende 
da cliente. “Se ela for mais racional, preciso abordar 
questões cientifi cas, através da psicologia, apre-
sentando dados e trabalhos que convençam essa 
pessoa de que ela realmente precisa fazer aquilo. 
Depois que ela está convencida, eu consigo abordar 
o consciente dela, e a partir de então trabalhar com 
o subconsciente”, relata a terapeuta.

A Reconnective Healing® (cura reconectiva) 
é um retorno a um estado ideal de equilíbrio, 
integralidade e vitalidade. A Cura Reconectiva 
oferece acesso a uma consciência interior através 
da ressonância vibracional nos níveis físico, mental, 
emocional, energético e espituritual. “É atraves 
da interação e do entrelaçamento quântico com o 
novo e mais completo espectro de frequência que 
consiste em luz, energia e informação, que se cria 
a coerência e promove o empoderamento, trazendo 

maior harmonia”, explica Neusa. 
Quando se tem acesso a este espectro de 

energia, tem início uma sequência de eventos que 
podem, de fato, levar a um aumento exponencial das 
melhorias em todos os aspectos de sua vida, seja 
carreira, família ou relacionamentos, um potencial 
aparentemente inalcançável, tornando-se realidade. 
“São realizadas de uma a três sessões, presenciais 
ou a distância,  que duram em média 30 minutos e é 
livre de toque ou contato físico”, destaca a terapeuta.

Após um ano trabalhando em parceria, Pa-
trícia destaca inúmeros benefícios alcançados, 
dentre eles o aumento no número de partos 
naturais e uma melhor aceitação da gestação. 
“Muitas mulheres chegam até nós com uma 
gestação não planejada e não sabem como 
receber esse fi lho, já que não estão prepara-
das para as mudanças. Não signifi ca que elas 
não queiram o fi lho, mas não querem, muitas 
vezes, passar novamente por toda a situação 
envolvida. Por trás disso, às vezes, essa mulher 
enfrenta traumas ou falta de apoio da família. 
Diante disso, nosso intuito é mostrar o quanto 
o bebê é importante na vida dela, que esse 
bebê está vindo por um propósito e o quanto 
ela pode se amar e amar o fi lho”, pontua.

Para conseguir fazer isso, Neusa diz que 
primeiramente a mãe precisa se amar e se acei-

tar dentro daquilo que ela é e vive. “Ela precisa 
entender que é tão maior quanto imaginava 
ser. Em uma sessão a pessoa consegue fazer 
isso. Através de técnicas e tarefas a mulher 
passa a se olhar de formas diferentes”, salienta 
a terapeuta.

Presenciar as transformações das mulhe-
res é algo muito gratifi cante para as duas pro-
fi ssionais. “Nós vemos o quanto o ser humano 
tem a capacidade de se transformar, de se auto 
amar e de se superar em qualquer difi culdade, 
seja uma defi ciência física ou qualquer outro 
problema. Ele se cura dentro das suas próprias 
limitações e isso para nós é muito satisfató-
rio”, afi rmam Patrícia e Neusa, emendando: 
“Toda transformação tem refl exos nas famílias 
dessas mulheres, nos locais onde elas vivem e 
trabalham e na comunidade como um todo”. 
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