VIAGENS E TURISMO

nunca estiveram tão em alta!
Seja para conhecer novos lugares, culturas ou até mesmo com fins
gastronômicos e para compras, viajar está na cabeça do brasileiro

Leme Comunicação

DJENI SCHWINGEL, gerente comercial da
Transgiro: “O diferencial da nossa empresa
é o atendimento com qualidade e dedicação,
priorizando sempre a satisfação do nosso
cliente. Aﬁnal, as viagens realizam sonhos”

V

iajar não se trata apenas de descobrir o
local ideal para curtir as férias. É também
sobre encontrar atividades para fazer em
cada destino, desfrutar das belezas que o
local tem a oferecer e aproveitar a viagem com conforto
e segurança, sem preocupações. “Hoje cada vez mais
pessoas têm buscado novos lugares, culturas diferentes,
sejam sozinhos, em casal, família ou grupo de amigos.
Para estas pessoas o turismo é uma tendência”, destaca
a gerente comercial da Transgiro, Djeni Schwingel.
Para quem curte este tipo de turismo, a Transgiro - que
está no mercado há 47 anos - oferece viagens completas,
com roteiros já montados para grupos de pessoas. “Podemos fazê-lo 100% rodoviário ou rodoáreo, em que o grupo
vai de ônibus, curtindo as belas paisagens, e retorna de
avião, ou ainda totalmente aéreos, principalmente nas
viagens para outros continentes”, explica.
Djeni diz que colaboradores da própria empresa
acompanham o grupo, que as pessoas não precisam se

preocupar com nada, já que a viagem é toda organizada
pela Transgiro. Para viagens ao exterior também são
disponibilizados guias das localidades que realizam toda
a apresentação em português.

Ônibus com super conforto

“Todo mundo pensa que viajar de ônibus é cansativo,
mas normalmente quem diz isso nunca viajou em um leito
ou leito-cama, em que você deita tranquilamente e chega
no seu destino descansado, pronto para aproveitar o local
em que chegou. Nossos ônibus são verdadeiros carros de
luxo e muito confortáveis”, ressalta Djeni.

Viagens aéreas e
pacotes individuais

A Transgiro também trabalha com passagens aéreas,

que incluem os serviços de melhor escolha para a compra,
pensando em dias e horários ideais. “Elaboramos pacotes
personalizados, tanto nacionais quanto internacionais,
além das viagens para destinos prontos já mencionados”,
comenta Djeni.

Cruzeiros

Se a ideia é viajar pelo mar, a Transgiro oferece pacotes para viagens através de cruzeiros. “Temos parceria
com empresas de cruzeiros podendo oferecer aos nossos
clientes muitas opções de destinos e viagens que se tornam verdadeiras experiências inesquecíveis”, enaltece.

Negócios e feiras

Além das viagens de turismo, outro grande nicho da
Transgiro são as viagens para feiras e compras. Segundo
Djeni, são oferecidos aos lojistas e comerciantes transporte
e roteiros completos para São Paulo, Goiânia, Minas Gerais,
Santa Catarina, Pernambuco, Maringá e Cianorte. “É um
ramo muito forte na nossa região”, pontua. “O diferencial da nossa empresa é o atendimento com qualidade
e dedicação, priorizando sempre a satisfação do nosso
cliente. Aﬁnal, as viagens realizam sonhos”, ﬁnaliza a
gerente comercial.

REVISTA Mulher

03

03.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
17.

Turismo

03 -Viagens e turismo nunca
estiveram tão em alta!

Carreira

05 - Lugar de mulher é onde ela desejar estar

Editorial
Estética

07 - Afinal, o que é harmonização facial?

Arquitetura

08 - Projeto arquitetônico: entenda a
importância dele para sua obra!

Animais
09 - Moda para gatos

Acessórios

10 - Clássicos, novidades e inspirações: saiba o
que será tendência no mercado das joias

Coach

11 - O novo paradigma da liderança: os
desafios da mulher atual

Direito

19.
20.
22.
24.
25.
27.
29.

12 - Reforma da Previdência Social 2019

Automóveis
13- Elas também podem!

Beleza

14 - Mari-Meri: dos cuidados com a pele, cabelo até
a finalização da maquiagem
15 - Porque toda mulher sempre pode ser mais linda
16 - A professora das sobrancelhas!

Bem-estar

17 - Yôga: a jornada do descobrimento interno

32.
33.
35.

Índice

Comportamento
19 - Todas as possibilidades que o mundo
oferece

Capa

20 - O mundo aos seus pés

Plano de Saúde

22 - Atenção às mulheres em todos os momentos

Comportamento

24 - “Através da dor, me tornei uma Terapeuta
Sistêmica”

Decoração

25 - Iluminação também é decoração
26 - Móveis ideais para cada cômodo

Educação

27 - Criança, família e escola
28 - Construindo a aprendizagem de forma
humanizada

Empreendedorismo
29 - Para inspirar: exemplo de superação e
dedicação ao trabalho
30 - Os desafios de liderar e motivar equipes
31 - O poder das competências intangíveis para
o empreendedorismo jovem

Estética

32 - Beleza dos pés à cabeça

Perfil
33 - Vida pessoal, filhos, marido e trabalho: como
dar conta de tudo?
34 - Construindo uma história de sucesso

Saúde

35 - Gestão emocional: necessidades para
transformação
36 - O poder do autoconhecimento
37 - Equilíbrio entre corpo e mente
38 - Cirurgia de catarata: o retorno de uma boa visão

Fotos: Leila Fotograﬁas

LUGAR DE MULHER
É ONDE ELA
DESEJAR ESTAR
De dona de casa a prefeita, Cleci Maria Rambo Loffi
tem em sua carreira o exemplo de que as mulheres
podem chegar onde quiserem
Prefeita de Mercedes, CLECI MARIA RAMBO LOFFI: “Tudo o que aconteceu na minha vida me fortaleceu como mulher no
aspecto pessoal e proﬁssional, porque sempre levo comigo a frase que diz: quando caímos, temos que nos esforçar
para levantar porque a vitória será muito mais saborosa, já que ninguém chega ao topo permanecendo deitado”

N

a microrregião Oeste do Paraná, ela é uma das
duas únicas mulheres que ocupam o cargo de
cheﬁa do Executivo municipal. Em Mercedes,
porém, a prefeita Cleci Maria Rambo Loﬃ já
está em seu segundo mandato.
Para chegar a esta função, no entanto, o caminho não
foi tão simples. Em 2004, Cleci lembra que era, assim como
muitas mulheres, dona de casa, responsável pela administração do lar, da formação de seus ﬁlhos, Raphael e Ana
Carolina, e parceira de seu marido. “Quando me ﬁzeram
o convite para entrar na política, nem eu mesma acreditei
que algum dia poderia estar à frente de um cargo como o
de vereadora e, muito menos, prefeita. Na época cheguei
a relutar, mas depois, quando aceitei esse desaﬁo, fui para
valer. E isso fez toda a diferença na minha vida”, relembra
a gestora do município.
A história de Cleci, que passou pela Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde, ocupou o cargo de vice-prefeita
até que, em 2012, foi eleita para governar o município pela
primeira vez, é um exemplo de que as mulheres podem
ocupar o espaço que quiserem na sociedade. “Toda a minha
carreira na vida pública aconteceu porque eu me apaixonei
pela minha função e, principalmente, por acreditar em mim
e no meu potencial”, frisa.

Postura firme

Ao olhar sua trajetória, Cleci diz sentir-se orgulhosa,
não apenas por ser uma das únicas mulheres entre 54
cidades do Oeste paranaense que ocupa o mais importante cargo de um município, mas especialmente por ter
mostrado que, sendo mulher, teve e ainda tem capacidade,
ﬁrmeza, postura e desenvoltura para a tomada de decisões.
“Quando me tornei prefeita, e mesmo nos cargos públicos
que ocupei anteriormente, senti logo no início uma tentativa de pressão pelo fato de eu ser mulher. No entanto,
já naquele momento mostrei que jamais aceitaria sofrer
opressões pelo fato de ser mulher”, ressalta.
Foi muito pelo contrário. Logo no início de sua jornada
no Poder Público, Cleci mostrou uma postura única, de
ﬁrmeza em suas decisões e palavras. “Fora do município,
sendo uma das poucas mulheres prefeitas, por várias
vezes tive que adotar essa postura, e quando olho para
o passado, vejo que conquistei o respeito e a admiração
dos meus colegas prefeitos, que passaram a me respeitar
e tratar de igual para igual”, diz. “Minha opinião muitas
vezes é decisiva em determinados assuntos por conta da

desenvoltura e sensibilidade que nós, mulheres, possuímos,
de não deixarmos lacunas na tomada de decisões, de possibilidades de erro, de saber ouvir e acolher”, complementa.

Empoderadas, mas
com responsabilidade
É por sua experiência que Cleci aﬁrma que as mulheres
não podem recuar em suas opiniões e posicionamentos
quando sabem que estão no caminho certo, especialmente
porque hoje elas estão abrindo-se cada vez mais para
novas possibilidades.
Participar da vida política, no entanto, é uma ação que
poucas realizam. “Apesar de considerar lamentável que as
mulheres não queiram ter voz ativa neste meio que é de
extrema importância para a sociedade, tenho clareza sobre
o motivo pelo qual isso acontece. Quando estamos no setor
público, temos que ter mais do que um estômago, temos
que nos submeter a algumas situações, circunstâncias e
esperas que não são do perﬁl das mulheres”, opina.
Por serem rápidas e objetivas na tomada de decisão, prezando pelo “fazer
acontecer”, Cleci avalia que muitas
mulheres deixam de olhar para a
política como uma possibilidade
tendo em vista que, neste meio,
muitas questões demandam de
espera. “Essas situações sem dúvida
frustraram muitas mulheres, que
optaram por não seguir carreira
na vida pública, apesar de terem
essa vontade”, sintetiza.
Apesar disso, a prefeita de Mercedes acredita
que é justamente o perﬁl
único das mulheres, de
sensibilidade, visão ampla, de saber acolher e
ouvir a todos, que pode
fazer muita diferença no
meio político. “Aquelas
que sabem que podem e
querem fazer a diferença por meio da política
têm este espaço, basta

querer. Não vejo que as mulheres hoje estão acanhadas,
com medo do preconceito. Pelo contrário. Passamos por
tantos anos reprimidas que hoje estamos buscando ocupar
qualquer espaço que quisermos”, salienta.
Cleci avalia que as mulheres estão cada dia mais
dispostas, encorajadas e buscando seu espaço, e o
mercado já tem mostrado isso a cada dia. Entretanto,
enquanto mulheres, muitas ainda têm suas funções em
casa, enquanto gestoras do lar, mães e esposas. “E isso
pode levar a uma sobrecarga emocional, o que é bastante
preocupante. A mulher não é mais que o homem, nem
o homem mais do que a mulher, mas essas tarefas que,
no passado, eram femininas, precisam ser cada vez mais
divididas entre a família para oportunizar ainda mais a
expansão da capacidade e potencial feminino, a ﬁm de
que elas não assumam uma carga tão grande e provem
seu valor”, enfatiza.

Realização
“Só de lembrar que em 2004 eu estava na minha
casa, como mãe de dois ﬁlhos, e três meses depois,
minha vida tomou um rumo completamente diferente porque eu abracei essa missão de entrar
na vida pública, me sinto totalmente realizada”,
aﬁrma Cleci.
Ela diz que ser prefeita é uma grande responsabilidade, não somente ﬁscal. Frequentemente,
os munícipes cobram do gestor inovações em
todos os aspectos. “Assim como os desaﬁos que
tenho enquanto mãe e esposa, em que também
temos momentos de diﬁculdades, olho para os
desaﬁos que tenho enquanto gestora e me lembro que a maior capacidade que o ser humano
tem é de perdoar e superar. Tudo o que
aconteceu na minha vida me fortaleceu como mulher no aspecto pessoal
e proﬁssional, porque sempre levo
comigo a frase que diz: quando
caímos, temos que nos esforçar
para levantar porque a vitória
será muito mais saborosa, já que
ninguém chega ao topo permanecendo deitado”, ﬁnaliza Cleci.
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Editorial

Elas mostram ao mundo
para o que vieram

C

aro leitor (a), você tem em mãos uma das edições
mais gratificantes de serem produzidas pelo
jornal O Presente. A revista Mulher traz a cada
ano novas histórias repletas de informações,
profissões, curiosidades e de momentos que
são verdadeiras inspirações de vida. Isso tudo porque falar
sobre o mundo feminino é se abrir para um leque de infinitas
possibilidades.
Mulheres que não param, se superam a cada dia e mostram
ao mundo para o que vieram. São elas que vivem a vida com
um propósito em seu cotidiano e que, dispostas a compartilhar
suas histórias e profissões, dão brilho às páginas de mais
essa edição.
Que no decorrer dessas folhas, possamos nos lembrar das
mulheres que nos rodeiam, sejam elas amigas, filhas, mãe, avós,
netas, esposa, entre tantas outras mais e de suas virtudes.
Que possamos comemorar a alegria de tê-las em nossas
vidas e no caso de nós, mulheres, nos orgulharmos da pessoa
que somos, sempre dispostas a aprender mais pelo caminho.
Boa leitura e feliz Dia da Mulher!
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AFINAL, O QUE É
HARMONIZAÇÃO FACIAL?
Especialidade odontológica, procedimentos que podem trazer
mais simetria ao rosto e suavizar as marcas do tempo são
menos invasivos e com menor tempo de recuperação do que
cirurgias plásticas

J

Cirurgiã dentista
Gisela seyboth Wild:
“O segredo é respeitar
os limites. Quando
iniciamos estes
tratamentos, é preciso
ter muito claro que não
conseguimos e nem
queremos mudar a
idade do paciente, mas
podemos fazer com que
a maturidade celular
fique a nosso favor”

á pensou em ter uma face mais harmônica
fazendo mudanças pontuais e sutis, em procedimentos menos invasivos do que cirurgias
e com menor tempo de recuperação?
Esse resultado é proporcionado pela harmonização
facial, caracterizada por procedimentos que objetivam
promover a harmonia e a funcionalidade da face para que
haja sincronia estética de todas as estruturas que compõem
a identidade dos seres humanos, como dentes, pele, nariz,
olhos, maxila, lábios e sobrancelhas.
Os tratamentos faciais oferecidos pela harmonização
facial compreendem preenchimentos e alinhamentos
musculares através de técnicas amplamente testadas,
que apresentam a vantagem de serem realizadas em
consultório, mas sob anestesia local para se tornarem indolores, pois são técnicas pouco invasivas
quando comparadas com as cirurgias plásticas
realizadas em âmbito hospitalar. “A verdade é
que alguns desses procedimentos realizados
com a aplicação destas técnicas podem
oferecer o mesmo resultado dos procedimentos cirúrgicos complexos, diminuindo
os riscos para os pacientes e dando mais
conforto, já que o tempo de recuperação
é significativamente reduzido”, destaca
a cirurgiã dentista Gisela Seyboth Wild.

Técnicas de
harmonização
orofacial
Cada um dos procedimentos, explica
a profissional, tem indicação estética,
funcional ou preventiva.
- PREENCHIMENTO: para dar volume
e contorno para lábios e face, contorno
para mandíbula e sustentação da face.
- SKINBOOSTER: para hidratar a pele,
melhorando o visual e deixando-a viçosa,
com uniformidade e textura.
- TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX): para
suavizar rugas e linhas de expressão
ou para fins terapêuticos e funcionais,
como no tratamento de bruximso e dores
orofaciais.
- BICHECTOMIA: procedimento realizado para reduzir o tamanho e volume
das bochechas, promovendo um rosto
mais magro e marcante.
- LIPO ENZIMÁTICA DE PAPADA: indicada para diminuir a gordura na região
submentoniana, diminuindo o tamanho
da papada. O procedimento é conhecido
também como lipo de papada minimamente invasivo.
- LIFTING COM FIOS DE SUSTENTAÇÃO
PDO: para a flacidez na região da testa,
queixo e pescoço, proporcionando um
contorno mandibular mais harmonioso
diminuindo o “buldogue”, suavizando o
“bigode chinês”, a flacidez na região dos
pés de galinha e, de quebra, estimula a
produção de colágeno.
- RINOMODELAÇÃO: procedimento
não cirúrgico para corrigir defeitos do
nariz, tais como a giba do dorso nasal
convexa, ponta do nariz caída, refinar
o nariz, dando a aparência de mais estreito, ligeiras depressões e assimetrias
que podem ocorrer após intervenção
cirúrgicas. O procedimento é feito com a
utilização de ácido hialurônico ou fios de
sustentação PDO.

Especialidade odontológica

Por um bom período, pontua Gisela, o Conselho Federal de Odontologia (CFO)
batalhou judicialmente para que cirurgiões dentistas pudessem atuar na área da
harmonização orofacial. “Hoje estamos resguardados e regulamentados por meio
da Resolução CFO 198/2019, a qual reconhece a harmonização orofacial como
especialidade odontológica e dá outras providências”, destaca a cirurgiã dentista.
Com esta norma, ressalta, os profissionais da Odontologia podem se especializar e atuar na harmonização orofacial não apenas para funcionalidade, mas
também para dar ao paciente a harmonização que eles buscam. “O ser humano é
assimétrico, sendo assim, temos nossos lados direito e esquerdo com diferenças
que podem ser mais ou menos sutis. Com estas práticas, damos ao paciente a
simetria desejada ou muito próximo disso, conseguindo diminuir linhas de expressão que são inevitáveis ao longo da nossa maturidade celular, podendo
dar mais vitalidade e viçosidade à pele deixando-a mais uniforme e com
melhor textura”, avalia Gisela.
O envelhecimento, diz a cirurgiã dentista, é inevitável, mas é
possível fazer com que suas marcas sejam amenizadas. “O segredo é
respeitar os limites. Quando iniciamos estes tratamentos, é preciso
ter muito claro que não conseguimos e nem queremos mudar a
idade do paciente, mas podemos fazer com que a maturidade
celular fique a nosso favor”, salienta Gisela.
Ela compartilha que para um bom resultado com a harmonização facial é preciso buscar profissionais capacitados, de confiança e
que tenham o senso crítico alinhado ao seu. “O envelhecimento é
fisiológico e natural da vida, mas podemos envelhecer naturalmente,
mais bonitas e com classe”, conclui a profissional.
Divulgação
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PROJETO ARQUITETÔNICO:

entenda a importância dele para sua obra!
Impacto ambiental da construção, estrutura adequada, economia e gerenciamento da
execução estão entre alguns itens da imensa lista de benefícios

Arquiteta e urbanista Poliana
Friedrich: “Sabemos que
na prática não contratar um
arquiteto e um engenheiro civil
pode reduzir os custos da obra
entre 2% a 5%, porém, a falta
deles pode gerar desperdícios
de até 30% com material,
quantitativos, entre outros”
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De olho no bolso
Não dispor de um profissional nesse
momento pode acarretar diversos tipos
de prejuízos. Entre eles, o desperdício de
matéria-prima, mal aproveitamento da luz
solar e também da ventilação apropriada,
acarretando no final maior consumo de
energia, encanamento mal planejado,
número insuficiente de tomadas, móveis
que não cabem nos cômodos, portas que
não abrem completamente devido ao mau
posicionamento de outros itens, desvalorização da paisagem e do imóvel, excesso de

corredores gerando mal aproveitamento
do espaço, custos com terraplanagem por
não se observar os aclives ou declives do
terreno que poderiam ser aproveitados e
valorizariam muito a estética do projeto,
o tornando único, entre outros.
“Além disso, o imóvel pode perder
valor, visto que na hora de vendê-lo é
importante a apresentação de um projeto
para que possa ser averbado na escritura
e estar com toda a documentação em
dia”, salienta.

Leme Comunicação

P

ensando em construir ou reformar? A primeira dica e a
mais essencial é: não caia na cilada de dispensar a elaboração de um projeto arquitetônico completo. Atender às
expectativas com o resultado da obra, que, muito além de
ser bonita, precisa ser funcional, faz com que a contratação de um
arquiteto na criação do projeto seja o ponto de partida.
Segundo dados do Datafolha para o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU), três benefícios foram citados com frequência
pelos entrevistados, ao serem questionados sobre o porquê fazer um
projeto arquitetônico. São eles: segurança, conforto e custo-benefício.
“Sabemos que na prática não contratar um arquiteto e um engenheiro civil pode reduzir os custos da obra entre 2% e 5%, porém, a falta
deles pode gerar desperdícios de até 30% com material, quantitativos,
entre outros”, menciona a arquiteta e urbanista Poliana Friedrich.
Poliana explica que o nome “projeto arquitetônico” pode confundir, mas, em suma, é o que muitos chamam de planta baixa, que
na realidade é só o pontapé inicial. É quando se começa a dar forma a
tudo. “Tendo um terreno e o desejo de construir, o caminho correto
é a busca pelo arquiteto, pois é ele quem vai estudar esse terreno,
entender como é possível aproveitar melhor a luz natural, qual a
direção predominante dos ventos, o tipo de solo, aliando isso tudo
aos desejos do cliente naquela construção, e o melhor, fará toda
parte burocrática para o cliente”, diz.

MODA PARA

gatos

Roupas lindas e bem aceitas pelos felinos. Conheça a
“Lis Vic”, linha criada em Marechal Rondon e que
hoje vende para o Brasil inteiro

R

oupas lindas, com opções de diversos tecidos e modelos super
confortáveis. A descrição poderia
ser usada para uma página de uma
revista de moda ou mesmo para um catálogo
de coleção roupas. No entanto, o assunto se
refere a uma linha criada especialmente para
gatos. A ideia foi da médica veterinária e proprietária da AnimaVet, Dejenani Anelise Zanon
Sachser, que, depois de não encontrar roupas
para seus gatos da raça Sphynx, resolveu colocar a mão na massa e criar os modelos para
os felinos. A ideia deu tão certo, com roupas
lindas e bem aceitas pelos gatos, que hoje a
venda ocorre para todo o Brasil.
A marca “Lis Vic Moda para Gatos”, que já
completa um ano, tem roupas para todos os
tipos de felinos, com tamanhos que vão desde
a pesagem de meio quilo a seis quilos.
“As roupas são confortáveis, pois
deixam os bracinhos de fora,

dando liberdade de movimento a eles. Há
cães que também adoram as nossas roupas”,
comenta Dejenani.
As roupas estão disponíveis na AnimaVet,
em Marechal Cândido Rondon e pelo site www.
lisvic.com.br.

Gatos Sphynx

Um gato inteligente, brincalhão e de um
comportamento incomparável. Essas são algumas das qualidades dos gatos da raça Sphynx,
chamados comumente de gatos pelados. Seu
nome foi dado em homenagem ao monumento
egípcio, conhecido como Esﬁnge, e a ausência
de pelo se dá por uma recessão de um gene.
“São extremamente inteligentes e afetuosos,
o que encanta seus donos. Eu tenho sete gatos
dessa raça e sempre há uma grande procura
por seus ﬁlhotes”, diz a médica veterinária proprietária da AnimaVet.

Médica veterinária e proprietária
da AnimaVet, DEJENANI SACHSER:
“As roupas são confortáveis, pois
deixam os bracinhos de fora,
dando liberdade de movimento
a eles. Há cães que também
adoram as nossas roupas”

Marca que já completa um ano, a “Lis Vic Moda para Gatos”
tem roupas para todos os tipos de felinos, com tamanhos
que vão desde a pesagem de meio quilo a seis quilos

Congresso Medvep 2019

Entre os dias 23 e 25 de julho, será realizado em Curitiba o 5º Congresso Medvep
de Especialidades Veterinárias. Além de participar do evento como médica veterinária,
Dejenani também levará a linha Lis Vic para
a Capital paranaense, expondo as roupas
durante o congresso.

AnimaVet

A AnimaVet já tem nove anos de tradição
e conﬁança em Marechal Rondon. Oferece
desde itens diversos do pet shop, como camas,
acessórios, coleiras, medicamentos, roupas,
comedouros, bebedouros entre outros, passando pelos serviços de banho e tosa até o
atendimento da clínica veterinária.
“Nossos banhos são separados, tendo espaços diferentes para cães e gatos. Na prática
isso signiﬁca menos estresse para os animais,
que juntos podem se incomodar com a presença
do outro”, explica.
Já na clínica veterinária os serviços contemplam a consulta clínica, vacinação, procedimentos cirúrgicos, internamento e laboratório
de exames.
Fotos: Divulgação
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CLÁSSICOS, NOVIDADES
E INSPIRAÇÕES:
Cheios de personalidade, acessórios têm papel
fundamental para finalizar qualquer produção

A

ssim como as roupas e calçados,
os acessórios são cheios de personalidade. As joias e semijoias
são acessórios que fazem toda a
diferença em qualquer composição. Isso porque
essas peças têm um papel fundamental de ﬁnalizar o look, por isso, é importante estar atento às
novidades do mercado.
Seguindo as tendências do mercado, mas
especialmente o desejo das consumidoras, os
brincos, colares e anéis criados agregam valor e
soﬁsticação para a produção de
quem utiliza as peças.
Conforme a gerente
da Joias Canaã, Maria
Luiza Roos Formighieri, a tendência das
joias começa pelas
cores. Assim como
em outros aspectos do mercado,
os acessórios seguem a escolha
da Pantone,

Fotos:
Divulga
ção

saiba o que será tendência
no mercado das joias

empresa referência mundial em controle e especiﬁcação de cores, que deﬁne um tom para
reger o mercado. O instituto realiza um estudo
e lança tonalidades que reﬂetem o momento
da sociedade, de acordo com as necessidades
e novidades do mercado. “A cor do ano de 2019
deﬁnida pela Pantone foi o living coral e nas joias
esta é uma cor que será muito utilizada neste
ano”, expõe Maria Luiza.

Colares em camadas

Os colares em camadas ou mix de colares
já estão presentes nos looks desde o ano
passado. Entretanto, ao que tudo indica, a tendência se mantém como
forte aposta em 2019.
Para criar uma composição
interessante com colares,
basta pensar na ideia de camadas. Por isso, cada colar
deve ter um comprimento
diferente. “Há a possibilidade de montar esse
mix com diferentes

colares, bem como algumas composições prontas
que a cliente encontra na loja”, menciona.

Joias douradas

A grande estrela da joalheria continua sendo
o ouro. As peças de ouro ou banhadas serão
predominantes nas produções.
A nobreza do ouro poderá ser incorporada
em looks mais simples e também nos clássicos.
Entre as tendências de joias para 2019, um grande
destaque é também a cor dourada. Por isso, invista
em brincos, colares, pulseiras e anéis que sejam
banhadas por ouro. “Na Joias Canaã trabalhamos
tanto com peças de ouro sobre encomenda como
alianças, quanto com peças banhadas a ouro,
especialmente para pessoas com sensibilidade,
para as quais são indicadas as peças com o banho
antialérgico”, enaltece Maria Luiza.

Pandora inspired

Os famosos “charms” da Pandora - segunda
maior fabricante de joias do mundo - são a fonte
de inspiração dos braceletes customizáveis de
prata que têm ganhado os braços de meninas e
mulheres. “Fabricados em prata, os pingentes
têm a mesma delicadeza, mas um preço muito
mais acessível”, informa Maria Luiza.
Ela conta que, normalmente, a pessoa compra a pulseira com dois ou três pingentes e com
o passar do tempo vai completando o bracelete
com novas joias, que, inclusive, podem ser recomendadas como dica de presente.

Clássicos

E como clássico nunca sai de moda, Maria
Luiza ressalta que os brincos de prata, as joias em
ródio negro e os cristais continuarão em alta em
2019. “As argolas voltaram com tudo. Essa é uma
tendência que de tempos em tempos se renova
e volta para o mercado das joias por ser uma
peça coringa, combinar com todas as pessoas,
ocasiões e produções”, conclui.
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O NOVO PARADIGMA DA LIDERANÇA:

os desafios da mulher atual

S

er um líder contempla o processo de inﬂuenciar o
comportamento das pessoas e, através disso, alcançar
metas e superar desaﬁos. A mensagem precisa ser
clara e objetiva para que o líder consiga transmitir
a segurança e o que é necessário fazer para o alcance de um
propósito.
Para Alita Rusch, o surgimento da mulher que assume seu
papel de líder é um processo que iniciou há muitos anos, que já
deu frutos, mas que requer uma luta constante. “Nós, mulheres,
somos inspiradoras, temos habilidades, maneiras de contornar
situações, conseguindo enfrentar tudo o que for preciso. A persistência que a mulher tem, a facilidade de entender as coisas,
de ver e prever o futuro e de ser multitarefas (somos mães,
avós, donas de casa, administradoras), tudo isso faz parte de
um incrível e belo papel de líder que a mulher exerce”, destaca.
Ela ressalta que, na prática, esse processo não é tão simples:
uma líder, normalmente, se destaca, está à frente e sempre
disposta a auxiliar quem for preciso na sua própria caminhada.
“É necessário empenho, dedicação e interesse, para que bons
resultados sejam alcançados, e isso deve acontecer em todas as
áreas de nossas vidas, inclusive na política, na qual acredito que
a participação da mulher seja de extrema importância. Não só
das mulheres, mas também de homens que aceitem o desaﬁo
de serem líderes políticos e que representem Marechal Cândido
Rondon e municípios da região Oeste em todo o Estado do Paraná
e no Brasil”, pontua Alita.

“Quando temos um propósito, vamos
diretamente ao encontro da nossa
determinação, que nos desperta a paixão e a
perseverança para atingirmos objetivos”

A importância do propósito

Muitas vezes, a mulher percebe que pode ser uma grande líder quando
encontra aquilo que a faz feliz, que a move, que a leva em frente. “Isso
ocorre quando encontramos o nosso propósito. Quando posso dar tudo
de mim para que, com a minha experiência de vida, eu possa ajudar a
cada dia mais pessoas que, por vezes, precisam de uma orientação, um
caminho. Quando temos um propósito, vamos diretamente ao encontro
da nossa determinação, que nos desperta a paixão e a perseverança para
atingirmos objetivos”, enaltece.
Alita acredita que, com autoconﬁança, humildade e veracidade, podemos seguir nossos sonhos, transformando nossa realidade e a de
quem está ao nosso redor,
melhorando um pouquinho
de cada vez o mundo em
que vivemos. “Temos
esse poder, temos essa
chance! Cada uma de
nós pode (e deve) fazer
a diferença na sociedade atual”, ﬁnaliza.

“Esteja disposto a suportar o que te
sucede. A aceitação do que aconteceu
é o primeiro passo para superar as
consequências de qualquer adversidade”
(William James)

Arquivo pessoal

ALITA RUSCH: “Temos esse poder, temos essa chance!
Cada uma de nós pode (e deve) fazer a diferença na sociedade atual”
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REFORMA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Proposta prevê mudança na idade mínima para aposentadoria e abrange setores público e privado

A

reforma da Previdência Social
2019 é um dos temas mais importantes discutidos no Brasil
hoje. O que de fato não poderia
ser diferente, visto que é algo que vai interferir
na vida de todos os brasileiros, em especial
para aqueles que ainda não se aposentaram.
No ﬁm do mês de fevereiro, o presidente da
República, Jair Bolsonaro, entregou um texto
com a proposta de emenda à Constituição com
a reforma ao Congresso Nacional.
Entre algumas mudanças propostas está a
alteração da idade mínima de aposentadoria,
de 65 anos para homens e 62 para mulheres.
Além disso, os beneﬁciários terão de contribuir
por, no mínimo, 20 anos e para aposentadoria
completa 40 anos. Professores e trabalhadores
rurais terão tempos de contribuição diferentes:
60 anos de idade em ambos os sexos, sendo
para professores 30 anos de contribuição e
para trabalhadores rurais 20 anos.
Segundo a advogada Jane Radke, nessa
reforma da Previdência não se pode olhar apenas para as questões de idade e de tempo de
contribuição, mas sim para todas as mudanças,
de forma ampla, pois são inúmeras.
Ela explica que no rol de situações positivas
está a diminuição de impostos, a recolha de
menos imposto para quem ganha menos, a
desobrigação da empresa em pagar o fundo
de garantia para funcionários aposentados,
que até eram despedidos pois os custos eram
altos para manter esse colaborador, entre
outros casos.

Nada aprovado

Jane também ressalta que por enquanto,
trata-se apenas de uma proposta e que não
quer dizer que ela será aprovada ou que será
aprovada na íntegra. “Isso com certeza ainda
vai ser amplamente discutido. Os deputados e
senadores, por sua vez, terão muito trabalho,
terão que se inteirar a fundo do tema. São muitas coisas para serem analisadas”, menciona.

Sem pressa

Para aqueles que pensam em buscar o INSS
o quanto antes para ﬁns de aposentadoria, Jane
diz que não há essa necessidade. “Primeiro
toda essa proposta precisará ser aprovada
e com certeza contará com um período de
transição”, expõe.
A advogada também acredita que diferente de
outras situações em que aprovações ocorreram da
noite para o dia, a reforma da Previdência não se
dará dessa maneira, justamente porque já existe
um grande clamor popular. “Por isso creio que
deputados e senadores irão reﬂetir com calma
sobre a matéria, e não na pressa, porque sabem
que o problema não está somente na alteração
das regras de aposentadoria, mas sim na ﬁscalização das irregularidades e fraudes, sonegação
e corrupção. Além disso, o texto discorre para
muitas classes, ou seja, a reforma será para
todos, não apenas para uns. Dessa maneira,
cada setor precisará ser avaliado de maneira
única e isso quer dizer que se levará tempo
até sua versão ﬁnal”, opina.

De acordo com o governo,
a reforma é necessária
Sem a reforma da Previdência, o
governo terá que reduzir mais os
gastos ou aumentar tributos
para conter o endividamento. Outra alternativa seria
o retorno de um patamar
mais alto de inﬂação.
“Antes de se fazer uma reforma
previdenciária, o
governo deveria
avaliar o sistema
de gestão ﬁnanceira da Previdência Social,
observar os
grandes deLeme Comunicação

Advogada JANE RADKE: “Nessa reforma da Previdência não se pode
olhar apenas para as questões de idade e de tempo de contribuição,
mas sim para todas as mudanças, de forma ampla, pois são inúmeras”
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vedores, as fraudes, a sonegação e o desvio de
dinheiro da previdência”, pontua Jane.
Isso porque, para a advogada, em 2015 a Lei
13.183/2015 trouxe mudanças duras na Previdência, ou seja, as mudanças criam uma fórmula
somando o tempo de contribuição mais a idade
para se aposentar: para os homens o tempo de
contribuição mais a idade tem que somar, pelo
menos, 95 anos; para as mulheres, 85. “Portanto
não precisa de reforma. Aﬁnal, a cada dois anos,
a fórmula 85-95 aumenta um ano. Em 2019, passa
de 85-95 para 86-96. Daqui dois anos, já passa
a ser 87-97. Com isso, vai aumentando o tempo
de contribuição e a idade para se aposentar.
Mas de forma equilibrada, de
acordo com o nosso envelhecimento”, ﬁnaliza.

Elas também podem!
A importante relação entre as mulheres e a oficina mecânica

esso
al

MARISETE COMIM BRIXNER: “Estou ao lado do meu
marido nos negócios há cerca de seis anos. Tive
que aprender muito sobre o ramo e ainda aprendo
todos os dias com o auxílio do meu marido e de
toda a equipe, pois eu trabalhava em uma área
completamente diferente. Graças a Deus nossos
resultados foram melhorando ano após ano”

Parceria de sucesso

Casados há 30 anos, Mari compartilha que ela e
o esposo Alberto encontraram um caminho saudável
e de crescimento, que proporcionou a realização pessoal através do trabalho que realizam juntos. “Muitos
me perguntam se dá certo trabalhar com o marido,
e eu sempre digo que no começo foi mais difícil, até
encontrarmos a sintonia ideal para o trabalho. Mas o
objetivo de ambos era o mesmo, então tínhamos que
fazer dar certo, coisa que conseguimos com muita
cumplicidade e diálogo. Isso é muito importante e se
houver colaboração de ambos é algo que pode ajudar
muito qualquer negócio”, aconselha.
Mari também tem seus desaﬁos na hora de conciliar
a rotina que envolve o trabalho, o casamento, ﬁlho, a
casa e as atividades pessoais. “Sei que muitas mulheres
também têm uma rotina super corrida. Vejo que um dos
maiores desaﬁos é o de não nos esquecermos, não nos
deixarmos de lado. Precisamos encontrar um tempo
para nós e para as atividades das quais a gente goste e
nos faça bem. Inclusive, encontrar tempo para mim e
me colocar como prioridade às vezes é algo que estou
retomando na minha vida, pois nos últimos anos acabei
me dedicando praticamente 100% ao trabalho”, ﬁnaliza.
Fotos: Leme Comunicação

A oﬁcina inaugurou seu novo espaço (Rua Sete
de Setembro, 1860 - centro) há cerca de cinco meses.
“Foi uma grande conquista, bem planejada e que exigiu
muito trabalho de nós e de toda a equipe. Ficamos muito
felizes em poder oferecer um espaço melhor tanto para
os clientes como também para nossos funcionários”,
comemora.
A Mecânica Centro Automotivo Destaque oferece
todos os serviços na área da mecânica para veículos
leves até camionetas, dispondo de ótimos proﬁssionais.

ivo p

Casa nova

Arqu

O

número de mulheres interessadas no
setor automobilístico tem aumentado
cada vez mais, deixando de lado a velha
história de que somente os homens
entendem de veículos. Cada vez mais independentes e
procurando saber sobre assuntos que até então eram
vistos como somente de interesse masculino, o número
de mulheres que procuram, por exemplo, a mecânica
está aumentando.
Quem vive essa rotina na prática e acompanha essa
mudança no cenário que envolve mulheres, carros e
mecânica é Marisete Comim Brixner, que, ao lado do
marido Alberto Osvaldo Brixner e da equipe, comanda
o dia a dia na Mecânica Centro Automotivo Destaque.
São dez anos de oﬁcina, sendo que Alberto já atua na
área há 35.
“É muito legal ver como as mulheres hoje buscam
muito mais pelo serviço, se sentem mais seguras e
independentes para isso que até um tempo atrás era
considerado algo voltado apenas aos interesses dos
homens. Faço normalmente o primeiro atendimento
da maioria dos clientes e em especial quando se tratam
de mulheres, faço ainda mais questão. Isso porque
percebemos que elas se sentem mais confortáveis”,
comenta Mari.
Além do atendimento, Mari também trabalha com
toda a parte administrativa, ﬁnanceira e de compras
de peças da mecânica. “Estou ao lado do meu marido
nos negócios há cerca de seis anos. Tive que aprender
muito sobre o ramo e ainda aprendo todos os dias
com o auxílio do meu marido e de toda a equipe, pois
eu trabalhava em uma área completamente diferente.
Graças a Deus nossos resultados foram melhorando
ano após ano”, menciona.

A Mecânica Centro Automotivo Destaque inaugurou seu novo espaço
(Rua Sete de Setembro, 1860 - centro) há cerca de cinco meses
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Mari-Meri:
Empresa tradicional de Marechal Rondon apresenta a linha
facial Dragon’s Blood, da Koloss, para limpeza e hidratação da
pele, itens de maquiagem e para a manutenção da coloração dos
cabelos, linhas de matizadores para loiras, morenas e coloridas

N

ão tem saída. A cada dia que passa, a pele vai perdendo a vitalidade e começa a
apresentar os inevitáveis sinais do tempo. A exposição aos fatores ambientais,
como sol, vento e poluição, contribui - e muito - para a agressão do rosto.
Por isso, o ideal é se cuidar desde cedo. Na Mari-Meri Cosméticos,
empresa tradicional de Marechal Cândido Rondon que conta com diversos produtos para
os cuidados diários e a ﬁnalização da pele com maquiagens incríveis, apresenta a linha
facial Dragon’s Blood, da Koloss.
Com ação detox, os produtos trazem em sua composição um poderoso extrato da
árvore Croton Lechleri. De cor vermelha, é conhecido pelos índios há centenas de anos
como Sangue do Dragão. Entre os benefícios da linha está a eliminação dos radicais livres,
proteção e fortalecimento das ﬁbras de colágeno, restauração da hidratação da pele,
puriﬁcação e prevenção do envelhecimento precoce.
Além disso, os produtos contam com ácido hialurônico, um ativo que possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno, capaz de reter alta quantidade de água,
mantendo a pele hidratada e lisa.
Para preparar a pele, tudo começa pela limpeza, com o sabonete facial com ação
detox, que evita a perda da umidade e purifca a pele. Em seguida, entra em cena a água
micelar, que pode ser utilizada tanto para limpar a pele antes de receber a maquiagem
quanto para retirar os produtos ao ﬁm do dia. Seu poder de limpeza se dá através das
micelas, que captam e eliminam como ímãs as impurezas e a maquiagem.
Para acalmar e restaurar a pele, foi desenvolvido o hidratante da linha Dragon’s Blood,
que é enriquecido com ácido hialurônico e possibilita aumento da retenção da umidade
da pele, evitando o ressecamento e proporcionando hidratação e ﬁrmeza. Além disso, o
extrato da árvore Croton Lechleri acalma a pele e reduz a inﬂamação e a vermelhidão. Da
mesma forma, atua o serum booster detox e anti-age, que tem outro benefício: auxilia
na síntese do colágeno.

Do clássico ao ousado

A pele limpa, hidratada e saudável pede a ﬁnalização que apenas a maquiagem pode
proporcionar. Seja simples e clássica, para dar um ar “saudável” ao rosto para o dia a
dia, ou um olho marcado e uma boca ousada para momentos inesquecíveis, a Mari-Meri
também conta com a linha completa de maquiagens da Koloss.
Tudo começa na base. Para isso, você precisa conhecer o seu tipo de pele. Para as
mais oleosas, a indicação é apostar na base com efeito matte, com alta cobertura. Já para
as peles normais e secas, as bases hidratantes são as ideais.
Em seguida, entra em cena o corretivo, a ﬁm de garantir uniformidade, cobrir olheiras
e outras manchas da pele. Para selar tudo no lugar, o pó compacto pode ser aplicado.
Com a pele feita, é hora de ousar: blush, iluminador e pó bronzeador. Nos olhos, a
sombra vai de acordo com o gosto e o momento: um marrom esfumado, preto ou colorido.
Tudo isso arrematado por delineador, lápis e máscara de cílios.
Para um olhar ainda mais marcante, a Koloss conta com lápis e lapiseira de sobrancelha,
que proporcionam um delineado preciso, uniforme e fácil de ser realizado do começo ao ﬁm.
Assim como para olhos, para os lábios as opções de cores são inﬁnitas em batons
líquidos ou em bala, com efeito matte ou hidratante. Os coringas, porém, que têm con-

dos cuidados com a pele, cabelo
até a finalização da maquiagem
Linha facial Dragon’s
Blood, da Koloss, para
limpar, hidratar e
proteger a pele
quistado a boca da mulherada por
se adaptarem a todos os tipos de
pele são os nudes e os vermelhos em
tons marsala.

Atenção para
os cabelos!

Assim como a pele, os cabelos
também sofrem com a ação do
tempo e fatores ambientais, por isso
lavar e condicionar os ﬁos em casa
não basta para manter a hidratação,
brilho e saúde.
Para as mulheres que adoram
manter o cabelo com uma cor viva, os
matizadores não podem estar longe
do banheiro. Os matizadores garantem a
potencialização e durabilidade da cor, garantindo brilho até a próxima coloração.
É a manutenção da cor que pode ser feita em casa.
Entretanto, diferente do que muitas pensam, o produto não é voltado apenas
para as loiras. A Mari-Meri apresenta a linha de shampoos, condicionadores e máscaras matizantes da marca Flores & Vegetais. O Matizador Optico Grey Platino é
voltado para cabelos grisalhos, loiros ou com mechas. Já o Realçador de Cor e Brilho
Chocolate é ideal para cabelos castanhos claros, médios, escuros ou com mechas,
enquanto que o Realçador de Cor e Brilho Diamante Negro garante coloração
uniforme de cabelos negros e escuros.
As coloridas, no entanto, não ﬁcam de fora. A linha Magic Color conta com
matizadores tanto para loiras, platinadas, morenas, mas também para aquelas que
apostam em tons de cobre e vermelho intenso.
Os shampoos e condicionadores podem ser usados na lavagem diária dos
cabelos. As máscaras e géis matizadores, contudo, devem ser aplicados em um
intervalo de 15 dias.

Da base ao batom:
Koloss tem a linha
completa para
produção da make
clássica até a
mais ousada

Fotos: Leme Comunicação

Matizadores oferecem
brilho e manutenção de
cor para mulheres com
cabelos loiros, castanhos
e pretos com a linha
Flores & Vegetais
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Aquelas que também apostam nos cabelos coloridos, em tom de cobre
ou vermelho vivo, encontram na linha da Magic Color o produto ideal
para a potencialização da cor e do brilho dos cabelos

PORQUE TODA MULHER
sempre pode ser mais linda
Além de atuar na produção para eventos, Claudyneya Souza Studio Beauty oferece
procedimentos para cuidado com os cabelos, cursos de maquiagem e sobrancelha

F

oi inspirada por uma guru de beleza que
Claudyneya Souza mudou o rumo de sua
carreira. Formada em Administração e
Ciências Contábeis, com especialização
na área de Marketing, em busca de um hobby para
acalmar a rotina do cargo de analista ﬁnanceira,
ela encontrou uma nova paixão que hoje é sua
proﬁssão. “Eu assistia muito a Camila Coelho,
inﬂuenciadora no universo da beleza, e por uma
sugestão do meu marido procurei um curso de
maquiagem. Na época, acabei encontrando apenas
o design de sobrancelhas, mas foi o início de uma
nova carreira que eu nem imaginava”, conta a
proprietária do Claudyneya Souza Studio Beauty.
Em maio de 2019, o novo endereço do espaço
completará um ano. Até então, Claudyneya atendia
suas clientes em casa, onde
começou sua trajetória
na produção de noivas,
madrinhas, formadas e
debutantes. “Trouxe
para Marechal Cândido Rondon uma
nova proposta,
que é um estúdio de produção. Além dos

atendimentos do dia a dia para sobrancelhas,
cuidados com os cabelos e cursos proﬁssionais de
maquiagem e sobrancelha, nosso foco de atuação
é na produção das mulheres para eventos”, expõe.

Fotos: Divulgação

Dia especial

Para a transformação das clientes em seus dias
especiais, Claudyneya conta com proﬁssionais parceiros que atuam no estúdio. “Para as formandas,
fechamos pacotes para o dia da colação de grau
e da festa, que normalmente é agendado um ano
antes do evento”, menciona.
Já para as noivas, que têm um atendimento
muito especial em uma sala exclusiva para elas,
normalmente as madrinhas também acompanham
o dia de preparação. “A sala da noiva é um cantinho
muito especial, com lanches, frutas, roupão,
música, ﬂores, os ambientes para as fotos,
tudo para que ela passe o dia ﬁcando ainda
mais linda, até a hora do casamento”, pontua.
“A maioria das noivas fecham o pacote junto
com as madrinhas, que também passam o
dia aqui no estúdio. Pela manhã, acontece
a pré-montagem do penteado e, à tarde, a
maquiagem e ﬁnalização”, complementa
Claudyneya.

Cabelo, sobrancelha
e make-up

CLAUDYNEYA SOUZA,
especializada em makeup, design de sobrancelha,
microblanding, penteados
e produção para eventos

Para proporcionar o atendimento
completo às clientes, Claudyneya também
proporciona procedimentos de hidratação,
cauterização e progressiva, bem como os
penteados para eventos. “Fazemos todos
os procedimentos de cuidado e manutenção
dos cabelos, a ﬁm de proporcionar saúde e
beleza aos ﬁos”, garante.
Quando o assunto é maquiagem, além
das produções assinadas por Claudyneya,
ela também ministra cursos proﬁssionais
na área, tanto na modalidade VIP quanto na
máster class, com cinco alunos. “Os cursos
de design de sobrancelha e microblanding,
que também são ministrados por mim, são
apenas VIPs por conta dos detalhes e particularidades dos procedimentos”, ﬁnaliza
Claudyneya.
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A PROFESSORA DAS
SOBRANCELHAS!
De pedagoga a especialista em micropigmentação,
Juliana Lima faz parte da elite máster de profissionais formados por Alan Spadone

JULIANA LIMA, proprietária do espaço Belezza Rara: “Estamos há dois meses em um novo espaço, mais
amplo e aconchegante, que nos permite atender de forma ainda melhor a todas as nossas clientes”

Q

uem tem os olhos, lábios e as
sobrancelhas transformadas por
Juliana Lima não imagina que há
sete anos era nas salas de aula que
ela demonstrava seu talento.
Especialista em micropigmentação, hoje ela é proprietária do espaço Belezza
Rara e conta com diversas formações em imagem
e estética. No entanto, antes de encantar-se pelo
mundo das sobrancelhas, Juliana atuou por 12 anos
como professora regente. “Me formei em Pedagogia
e atuei em sala de aula, mas acabei deixando essa
proﬁssão de lado e me aperfeiçoei em sobrancelhas, que é uma das áreas da beleza que eu mais
gosto”, declara.
Com o passar dos anos, Juliana foi conquistando
experiência e concluindo cada vez mais formações
na área, como o elite máster com Alan Spadone,

Maior
congresso de
micropigmentação
em cruzeiro
apresentou
as maiores
referências
mundiais na área

que compõe o seleto time da indústria mundial
na micropigmentação como desenvolvedor de
produtos e serviços para gerar alta performance
do micropigmentador. “Me aperfeiçoei na área de
micropigmentação de olhos, lábios e sobrancelhas
e, além do atendimento aos clientes, dou cursos
em sete cidades da região Oeste e mais duas no
Paraguai. Acabei deixando de ser uma professora
em sala de aula para ser uma professora de sobrancelhas”, brinca.
Os cursos ministrados por Juliana são voltados
para a área de design de sobrancelhas e micropigmentação para iniciantes.

Fotos: Divulgação

Belezza Rara

Há dois anos, Juliana abriu seu espaço: Belezza
Rara Juliana Lima. “Tive um crescimento exponencial
em pouco tempo. Em apenas um ano e sete meses,
saímos de um local de 48 metros quadrados para
outro de 220 metros quadrados por conta da necessidade de espaço para atender as clientes”, conta.
O nome do local, enfatiza Juliana, foi escolhido
justamente porque aquelas que passam pelas mãos
das proﬁssionais que fazem parte de sua equipe são
belezas raras e únicas.
Além dela, outras sete proﬁssionais atuam no
local, nas áreas de cabelo, com corte, química e
penteado, maquiagem, da clássica até a artística,
manicure, com cuticulagem, esmaltação, design e
alongamento, estética corporal e facial com o uso
de aparelhos e massagens relaxantes e acupuntura.
“Estamos há dois meses neste novo espaço, mais
amplo e aconchegante, que nos permite atender
de forma ainda melhor a todas as nossas clientes”,
enaltece.

Novidades

Sempre em busca de novas técnicas, pigmentos,
lâminas e agulhas, tanto para o atendimento de
suas clientes quanto para suas alunas, no ﬁm de
fevereiro, Juliana participou do maior congresso
de micropigmentação em cruzeiro. O ASPMU
Navio apresentou as maiores referências mundiais
na micropigmentação e nos negócios. “São dez
certiﬁcados, seis internacionais, em cinco dias de

Além do atendimento aos clientes na área de micropigmentação
de olhos, lábios e sobrancelhas, Juliana ministra cursos em sete
cidades da região Oeste e duas no Paraguai
cruzeiro, que passou por Santos, Búzios e Ilha Grande”,
explica, ressaltando que o evento também é elaborado
pela Alan Spadone Academy. “Assim como na moda, as
tendências para sobrancelhas, técnicas e formas de fazer
mudam de forma constante e enquanto proﬁssional preciso
estar em busca dessas novidades”, enfatiza.
Em abril, Juliana compartilha que participará de um
novo congresso, uma sequência da formação feita no
ASPMU Navio. Desta vez, porém, o evento contará com o
“mito internacional das sobrancelhas” Branko Babic. “Ele
é uma referência em todo o mundo quando o assunto é
micropigmentação”, assinala Juliana.

YÔGA:

a jornada do
descobrimento interno

Fotos: Arquivo pessoal

Prática une benefícios à mente, ao corpo e ao espírito

A

yôga surgiu há mais de dois
mil anos como uma ﬁlosoﬁa
de vida. No decorrer de sua
história, a maneira como é
vista e até mesmo inserida na vida das
pessoas foi mudando. Há quem realmente a tenha como uma ideologia e outros
se usufruem da yôga por meio de seus
exercícios. Porém, o que é constatado
por todos, independente de como ela está
inserida no cotidiano das pessoas, são os
seus inúmeros benefícios.
De acordo com a instrutora de yôga
e proprietária do Studio de Yôga Flor
de Lótus, Marcilei Hickmann Renner,
os benefícios alcançam corpo, mente e
espírito. “Com relação ao corpo, as melhoras são principalmente na ﬂexibilidade,
incluindo força, tônus muscular e evolução
respiratória e liberação dos bloqueios de
energia. Na mente, adquirindo consciência
corporal, trabalhando com a meditação,
diminuindo, assim, a ansiedade e a depressão, complementando o bem-estar.
Já na questão espiritual, ou seja, viver
uma vida mais feliz no momento presente,
poder responder as situações e não reagir,
desprogramar e conectar com o seu ser. A
espiritualidade lhe traz, então, uma força
interior para lidar com situações difíceis e
continuar sorrindo, estado estabelecido
no ser. Sua paz interior se expande para
fora e faz de você um ser humano mais
responsável, cheio de afeto, pertencimento e amor”, detalha.
Ela acrescenta que a combinação de
meditação e yôga limpam até as camadas
mais sutis da consciência, deixando os praticantes mais descansados e revigorados.
Marcilei trabalha também com o Thai
Yôga, uma técnica de massagem tailandesa baseada na medicina ayurvédica e no
yôga, que compreende uma combinação

Instrutora de yôga
MARCILEI HICKMANN
RENNER: “A combinação
de meditação e yôga
limpam até as camadas
mais sutis da consciência,
deixando os praticantes
mais descansados e
revigorados”

tradicional de acupressura, trabalho de
energia de meridianos e alongamentos do
yôga. “A massagem thai vai reequilibrar
o ﬂuxo de energia através do sistema sen
do cliente, tornando-se um complemento
perfeito para qualquer rotina de atividades. É adequada para qualquer pessoa,
independente da idade ou atividade. A
massagem visa ainda estimular o processo natural de cura do corpo, sendo um
complemento inestimável para qualquer
outra forma de tratamento. É tão diferente
do que é tipicamente chamado de ‘massagem’, que geralmente é descrita como
‘alguém que faz yôga por você”. Na verdade, na Tailândia, é chamada também de
‘de yôga para preguiçosos’”, compartilha.

Sobre Marcilei

Rosane/Oﬁcina da Foto

Iniciou sua busca pelo yôga em
2006. No entanto, por questões pessoais, sua formação na área foi adiada
e de fato ocorreu em 2017. É também
massoterapeuta, acupunturista auricualr e sistêmica,
atua com reflexologia
podal, reiki, thai yôga,
mapeamento familiar
(TOQ), barras de access.
Trabalha com turmas e em
sessões individuais.
45
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TODAS AS POSSIBILIDADES

que o mundo oferece
Menos vitimização e mais ação: mulheres têm o poder de pensar e agir de forma
polivalente para conquistarem qualquer objetivo que desejarem

M

ulheres têm a capacidade de trabalhar
com várias tarefas ao mesmo tempo.
Elas pensam e agem de forma polivalente. E isto as permite combinar
ao invés de escolher. “Eu sou mulher, esposa, mãe,
proﬁssional, amiga, entre tantos outros aspectos
que, cada um com um lugar especíﬁco dentro de mim,
precisam ser cultivados e alimentados por meio do
autoconhecimento, de crenças, da minha evolução”,
ressalta a psicóloga Fátima Baroni Tonezer.
É pela facilidade que as mulheres possuem de
congregar vários papéis que hoje são merecedoras
da característica que lhes é dada: a de poder ocupar o
espaço que quiserem. “Mas desde que ela queira e se
prepare para isso”, frisa Fátima.
A conquista de espaços por parte das mulheres
deu-se por situações de necessidade em vários momentos ao longo da história. O início, por exemplo, esteve
na falta da ﬁgura masculina para sustentar a família.
“Nos períodos de guerra as mulheres precisaram sair
de casa e ocupar postos que antes eram estritamente
masculinos, em fábricas e indústrias, por conta de os
homens estarem nas batalhas”, pontua.
Depois disso, diz Fátima, foi difícil voltar a simplesmente lavar, passar e cozinhar, de forma que elas
passaram a buscar por aquilo que ansiavam.

Empoderamento

No Brasil, as mulheres são maioria em universidades
e cursos de qualiﬁcação, algo que, na visão de Fátima, é
um resultado da busca feminina para conquistar oportunidades. “A mulher consegue congregar várias tarefas,
dar conta de várias coisas, por uma necessidade que
foi se criando. Antes ela dava conta da casa, dos ﬁlhos
e do marido. Mas, se pensarmos em uma agricultora,
por exemplo, ela fazia tudo isso e ainda ia para a roça
trabalhar. E também costurava e produzia pães para
agregar a renda da família”, analisa.
Neste momento da história, lembra ela, quem
dominava o dinheiro era o homem. Entretanto, com a
conquista dos espaços, as mulheres passaram a administrar as diversas tarefas ao mesmo tempo. “É uma
opção da mulher sair do vitimismo e parar de repetir
a história. Parar de reclamar da diferença salarial, da
disparidade de oportunidades para homens e para
mulheres e começar a olhar para as possibilidades de
busca”, fundamenta Fátima.
Mesmo em uma sociedade pensada para homens
e feita dentro das necessidades masculinas, vivendo
hoje em um mundo polarizado, Fátima aponta a necessidade de sair do masculino/feminino, que leva a tantos
conﬂitos e tensões. “As mulheres ainda passam por

situações em que são desvalorizadas. A maternidade,
por exemplo, as faz serem consideradas mais caras
para o mercado”, cita. “Nós podemos olhar para
esta situação realmente como uma desvantagem ou
pelo empoderamento que temos em poder gerar um
ﬁlho”, menciona.

Reinventar-se

Dentro da perspectiva de que a mulher pode
produzir seu melhor resultado dessa polivalência de
mundo é que Fátima tem reinventado seu trabalho.
“Sempre tive um objetivo que foi se ampliando conforme as possibilidades. Conquistei minha graduação
e especialização, entretanto, não pude apenas aceitar
que tenho um emprego com um salário. Especialmente
na psicologia, se eu parar de buscar conhecimento, ﬁco
ultrapassada”, salienta.
Por ser uma ciência recente, que chegou ao Brasil
na década de 1960 e se reinventou nos últimos anos,
Fátima enaltece a necessidade de aplicar as novas técnicas e métodos em seus atendimentos. “Não posso
tratar meu cliente como ele era visto na época
que eram chamados de pacientes, quando a
Psicologia seguia o modelo médico. A minha
percepção sobre o meu cliente muda assim
como a Psicologia. Sempre levo comigo
a frase de Carl Jung: ‘conheça todas as
teorias, domine todas as técnicas, mas
ao tocar uma alma humana, seja apenas
outra alma humana’, porque quando
estou frente a frente com meu cliente,
é um humano ajudando outro humano”,
declara a proﬁssional.

investir em formações para esta área de atuação,
com avaliações psicossociais e orientação proﬁssional.
O trabalho, expõe ela, é voltado para jovens que
estão prestes a fazer a sua escolha de carreira, para
aqueles que já possuem uma formação, mas não se
sentem confortáveis na sua área de atuação, pessoas
que já estão há muitos anos na mesma proﬁssão e
desejam mudar e também para aqueles que estão se
aposentando e buscam novas possibilidades, pois não
querem envelhecer no famigerado “pijama listrado”.
“Em uma parceria com o Colégio Alfa Integral, iniciei
um trabalho junto às turmas do Ensino Médio, com as
quais, em cinco encontros, trabalhamos testes psicológicos mesclados a dinâmicas, conversas e a acolhida
dos jovens em suas dúvidas para a escolha da carreira.
Também há um trabalho especíﬁco voltado para a
ansiedade pré-vestibular, que poderá ser aplicado em
diversos aspectos da vida, desde provas, concursos até
entrevistas de empregos”, compartilha.

Atuação

Mais do que a atuação com a terapia
cognitiva comportamental, que possibilita
atender diferentes demandas e necessidades de seus clientes, em recente atualização,
Fátima ampliou o escopo de atendimento
para os comportamentos suicidas.
Nos últimos dez anos, a psicóloga
também tem se especializado na área de
obesidade e emagrecimento. “Não cumprindo
padrão de beleza que a mídia vende, de que a
mulher tem determinado perﬁl, peso, altura e usa
determinada roupa, mas, sim, de proporcionar saúde
para que a mulher tenha condições de cuidar de si
mesma”, explana Fátima.
Apesar de sempre ter atuado com avaliações
psicológicas, no último ano Fátima voltou a
Rosane/Oﬁcina da Foto

Psicóloga FÁTIMA BARONI TONEZER: “É uma opção da mulher sair do vitimismo e parar de
repetir a história. Parar de reclamar da diferença salarial, da disparidade de oportunidades
para homens e para mulheres e começar a olhar para as possibilidades de busca”
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O MUNDO
AOS SEUS
PÉS

Capacidade de adquirir conhecimento e fazer acontecer
são princípios que norteiam a história de sucesso da
empreendedora e professora de inglês Luciana Roesler

O

que nos faz ter o mundo
aos nossos pés? Para a empreendedora e professora
de inglês Luciana Roesler, a
resposta é simples: a capacidade de adquirir
conhecimento.
Fundadora da Leader School, escola de
inglês que nasceu em Marechal Cândido
Rondon em 2005, foi por acreditar que
basta ter vontade para fazer acontecer que
Luciana comemora, com muito orgulho,
cada aluno formado em sua instituição
de ensino. “O nosso nome já diz que não
trabalhamos apenas com inglês, mas com
formação dos líderes do futuro. Queremos
preparar as pessoas para o mercado de trabalho, seja qual for a sua área de atuação,
utilizando o inglês como uma ferramenta
para a vida”, enaltece.
Para ela, todos têm a capacidade de
evoluir e conquistar o que desejam e hoje,
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mais do que nunca, falar inglês é mais do
que um diferencial. É essencial. “Os espaços
existem para serem ocupados, mas que
sejam ocupados pelos mais bem preparados. E para isso já não basta só falar inglês.
É preciso ter fluência em qualquer tipo de
narrativa”, enfatiza Luciana.

Língua dos negócios

Enganam-se aqueles que pensam que
por estarmos em uma pequena cidade do
Paraná não é preciso ter este conhecimento.
O inglês é a língua do mundo e dos
negócios, por isso, as oportunidades para
aqueles que buscam este conhecimento
estão batendo à porta: em multinacionais,
indústrias e cooperativas. Essas e outras
organizações, que têm visto o potencial
da terra vermelha do Oeste paranaense,
demandam de profissionais que tenham

o domínio da língua inglesa como um de
seus muitos diferenciais. “Nós nos tornamos ricos à medida em que adquirimos
conhecimento. O que nos faz ricos não é o
dinheiro em si, mas sim aquilo que eu posso
fazer com o que sei, as oportunidades que
posso conquistar”, pontua Luciana.

De professora a
empreendedora

Ter uma escola de inglês sempre foi um
dos sonhos de Luciana. “Mas eu não imaginava que seria possível”, confidencia. “Durante um treinamento, em meio a diversos
outros professores, uma das palestrantes
me perguntou sobre a minha escola e eu
disse que não tinha. Ela então questionou
o que eu estava esperando para começar,
porque entre todos aqueles professores
ela me considerava a mais bem preparada

Fotos: Foto Rondon

para empreender enquanto professora
de inglês”, relembra.
Foi a partir daí que a ideia de fundar
a Leader School começou a amadurecer. Neste período, porém, ela também
realizou outros sonhos, como o de ser
mãe. “E foi formando minha família que
tive outro grande aprendizado. As mulheres no Brasil pagam um preço muito
alto por serem empreendedoras. Esse
é um paradigma que está sendo quebrado por aquelas que, como eu, têm
este perﬁl de sempre buscar, de serem
incansáveis”, menciona.
Entretanto, apesar de ser uma das
provas de que as mulheres podem ser
aquilo que quiserem, Luciana diz que
ainda existe, perante uma parcela da
sociedade, a dúvida de que, se empreendedora, a mulher não terá tempo
para si mesma. Se tem o tempo para
si, não será uma boa empresária. Se for
mãe, não se dedicará totalmente à sua
proﬁssão. “Mulheres que trabalham
com inovação são inquietas e querem explorar o mercado, que hoje é
tão vasto e muda constantemente.
Infelizmente ainda são freadas por
essas barreiras e questionamentos”,
observa.
Ela, todavia, não deixou
nenhum desses freios parar
sua caminhada de sucesso.
Enfrentou cada momento
como desaﬁo e com o apoio
do marido, administrador, realizou

uma análise de mercado para abrir as portas da
Leader School. “A proposta metodológica das
franquias não era aquela que eu buscava enquanto
professora, que é ensinar o que se vive fora do
país. Hoje temos um mercado de várias escolas
que oferecem cursos rápidos, que têm como
objetivo o lucro. Mas essa não é a minha
proposta”, enfatiza.

Luciana aﬁrma que não existe curso de inglês
milagroso e assim como aprende-se rápido, o pouco
do que foi absorvido passa rápido, tornando este
processo de aprendizado uma ferramenta inútil.
“Nossa proposta é metodológica. Queremos que
o aluno tenha o domínio do que ele está falando,
escrevendo e fazendo no mercado de trabalho e
na sua vida”, reaﬁrma.

Expansão da Leader School
Workaholic assumida, mas que respeita, acima de tudo, a importância de viver os
momentos em família, em 2011 a empreendedora expandiu ainda mais os horizontes,
formalizando parcerias para a oferta de programas de intercâmbio.
Junto à Talken English School e à Birds Intercâmbio, a Leader School oferece
centenas de programas de intercâmbio em diversas modalidades, tanto para
grupos quanto para aqueles que desejam viver essa experiência sozinhos. “As
possibilidades são inúmeras. São mais de 700 escolas em outros países que temos
parceria e não somente nos de língua inglesa, mas para qualquer um que tenha a
possibilidade de receber um curso por meio de uma escola qualiﬁcada”, explica.
Em 2016, outra conquista entrou para a história da Leader School, que proporcionou signiﬁcativa expansão da escola no ano de 2017.
A instituição rondonense tornou-se o primeiro centro autorizado da região
Oeste a aplicar os testes internacionais TOEFL Primary, Junior e TOEIC. “Isso tudo
é resultado do conhecimento que, enquanto empreendedora e gestora da escola,
busquei ao longo dos anos e continuo buscando, em cursos, viagens, visitas a
escolas fora do país, para mostrar, mais uma vez, que a vontade de aprender e de
adquirir conhecimento te proporciona chegar a qualquer lugar”, garante Luciana.
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ATENÇÃO ÀS MULHERES

em todos os momentos

Com programas pensados especialmente para elas, ações em favor das beneficiárias do Sempre Vida objetivam
promover a saúde, prevenir doenças e levar informações que auxiliem na melhora da qualidade de vida

P

ara cuidar da saúde, não basta apenas fazer visitas de
rotina ao médico e realizar um check-up de exames. O
cuidado com o nosso corpo e mente também demanda
do acesso a informações de qualidade, proporcionadas
por meio de programas que objetivam prevenir doenças e melhorar
a qualidade de vida.
É com esse intuito que a operadora de planos de saúde Sempre
Vida desenvolve ações em favor dos beneﬁciários, como o programa
Amigo do Peito, voltado ao rastreamento do Câncer de Mama.
No programa Amigo do Peito, as beneﬁciárias a partir dos 40
anos são convidadas, desde 2015, a realizar anualmente o exame
de mamograﬁa. No dia do aniversário, elas recebem uma ligação do
Promoprev, setor que formata e gerencia todos os programas do
Sempre Vida, e são lembradas sobre a importância do autocuidado
e têm a oportunidade de agendar o seu exame de mamograﬁa
gratuitamente. “O Promoprev objetiva promover a saúde, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida dos beneﬁciários e o
Amigo do Peito atua principalmente na prevenção do câncer de
mama por meio da realização da mamograﬁa, reforçando também
a importância do autoexame”, ressalta a gerente do Promoprev,
Adelaide Pickler.
Julia Ricardi Scherer, médica da equipe multidisciplinar que atua
no desenvolvimento destes programas, salienta que a mamograﬁa
é o exame de rastreamento inicial indicado para a faixa etária e que
pode identiﬁcar lesões pré-malignas, nódulos e até mesmo o câncer.
O incentivo ao cuidado com a saúde que as beneﬁciárias ganham
de presente, menciona ela, é feito para beneﬁciárias a partir dos 40
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anos, uma vez ao ano, como é o indicado pela Sociedade Brasileira
de Mastologia (SBM). “Este é um dos programas que tem maior
adesão dentro do Promoprev. Com base no levantamento entre as
beneﬁciárias que aceitaram fazer o exame, já temos 70% de adesão
no Amigo do Peito, levando em conta aquelas que já haviam realizado a mamograﬁa por indicação médica e uma pequena parcela
que optou por não fazer o exame”, comenta Adelaide.
No ano em que o programa foi lançado, lembra a gerente, o
número de casos positivos para lesões na mama foi considerado
expressivo. Quando comparado aos índices de 2018, no entanto,
o Amigo do Peito mostra sua efetividade acerca do diagnóstico
precoce e incentivo ao autocuidado. “Em 2018 foram diagnosticados apenas dois casos em estágio inicial, que vão ao encontro do
objetivo do programa: diagnosticar precocemente para que, se
houver alguma lesão, seja feita a melhor intervenção e tratamento”, complementa Julia.

“O Amigo do Peito é um dos programas que tem
maior adesão dentro do Promoprev. Com base no
levantamento entre as beneficiárias que aceitaram
fazer o exame, aquelas que já haviam realizado por
indicação médica e uma pequena parcela que não
optou por fazer o exame, já temos 70% de adesão”

Leme Comunicação

Materna busca levar informações
acerca de todos os momentos da
gestação até o nascimento do
bebê para mães e pais

Segurança e conhecimento

É também por meio do Setor de Promoção de
Saúde e Prevenção de Doenças do Sempre Vida que
as mulheres, seus companheiros e familiares têm
atenção em outro importante momento de suas
vidas: a gestação.
Criado para gerar conhecimento e segurança
nesta fase totalmente nova na vida das mulheres, Julia
explica que o Materna, um curso de gestantes que
acontece em 19 encontros, busca levar informações
acerca de todos os momentos da gestação até o nascimento do bebê. “É uma fase que gera muita alegria,
mas também insegurança, medo e um turbilhão de
emoções na vida dessas famílias. Este programa
foi desenhado para empoderar, principalmente as
gestantes, a partir do conhecimento, para que assim
enfrentem da melhor forma as alterações e desafios
desse novo ciclo da vida”, enaltece a médica.
Além de promover o autoconhecimento e a
autoconfiança, o Materna oportuniza um momento
para que a gestante e seu acompanhante esclareçam
dúvidas em relação ao período de gestação e pós-parto. “Os encontros são ministrados por profissionais
de múltiplas especialidades, desde a Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Obstetrícia, Odontopediatria,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Anestesiologia até a
Pediatria, que abordam temas referentes ao período
de gestação, parto e pós-parto”, assinala Adelaide,
destacando que as mamães também recebem informações da equipe do Departamento Comercial
do Sempre Vida sobre como os bebês podem ser
incluídos no plano de saúde logo após o nascimento.

Da gestação ao nascimento
A psicóloga Sandra Stenzel, coordenadora do Materna, expõe que este projeto,
iniciado em 2017, foi pensado pelo fato de
o Sempre Vida estar comprometido com
ações de promoção à saúde e prevenção
de doenças de seus beneficiários. “Já estamos na sétima edição do Materna, com
uma adesão muito positiva das gestantes e
também de seus companheiros, que desde
o primeiro grupo, por uma demanda das
mamães, têm participado ativamente dos
encontros”, enfatiza.
A coordenadora do programa diz que
a participação no Materna não é restrita a
mamães de primeira viagem. “Temos muitas
gestantes que já têm filhos e se interessam
pelo programa por conta do contato que
têm com inúmeros profissionais e pela
quantidade de informações que os encontros proporcionam”, salienta.
Os temas vão desde as mudanças que
ocorrem com as mulheres enquanto gestantes, emocional e fisicamente, até situações
de nascimento do bebê, tipos de parto,
rotina hospitalar, banho, amamentação,
introdução alimentar após os seis meses,
entre outros.
Além do foco informativo, Sandra frisa
que, enquanto psicóloga, trabalha junto
às gestantes as questões emocionais, a
fim de que as mulheres sintam-se mais
tranquilas, seguras e confiantes sobre a

sua capacidade de ser mãe. “Sempre digo
a elas que o bebê será gestado no corpo,
na cabeça e no coração e o feedback que
tivemos desde o início do projeto está
sendo extremamente positivo”, evidencia
a coordenadora do Materna.
Os encontros do Materna são semanais,
distribuídos durante quatro meses. Em
todos eles, as gestantes são recepcionadas
com um coffee break, às 18h30, elaborado
por nutricionistas, e ocorrem no Centro de
Especialidades Sempre Vida, na Rua Rio de
Janeiro, nº 10. “A cada dois meses um novo
grupo é iniciado, com o objetivo de alcançar
todas as beneficiárias desde o início da gestação até o nascimento. Hoje o programa já
conta com excelente adesão das beneficiárias do Sempre Vida”, menciona Adelaide.
As beneficiárias são convidadas a participar do Materna no momento em que
retiram o exame de ultrassom de transluscência nucal no Centro de Diagnóstico
por Imagem (CDI) do Hospital Rondon,
entretanto, também podem ser indicadas
pelo obstetra ou buscar o programa de
forma voluntária. “Como as palestras não
são sequenciais, abordando assuntos gerais
sobre a gestação, elas podem participar a
partir do momento que se sentirem confortáveis”, enfatiza Julia.
Mais informações podem ser obtidas
pelos telefones (45) 2031-1998 ou 2031-0629.
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“ATRAVÉS DA DOR,

ME TORNEI UMA TERAPEUTA SISTÊMICA”

Tendo como exemplo sua caminhada de sucesso, Marlei Inês Barceli acredita que as pessoas
podem se tornar o que quiserem, basta acreditar em si mesmas e buscar a cada dia

“D

Divulgação

epois da tempestade, vem a calmaria”. Essa conhecida frase descreve de forma singular o poder que
possuímos de transformar a dor em algo muito mais
poderoso e benéﬁco para nós mesmos.
E quem é exemplo disso é a Terapeuta Sistêmica Marlei Inês Barceli.
“Ao invés de sofrer pelo que deu errado, dei a volta por cima e encontrei
maneiras de me levantar. Foi por meio da dor que muitas coisas boas
aconteceram na minha vida, permitindo me curar e ajudar as outras
pessoas, e junto promover mudanças no mundo”, revela.
Terapeuta Sistêmica há cinco anos, mas há mais de dez anos em
busca de processos de curas e entendimentos para compreender o
porquê dos acontecimentos de sua vida, Marlei compartilha que a sua
caminhada para se tornar terapeuta iniciou com o rompimento de um
noivado. “Hoje, sou muito grata por tudo que aconteceu e pela forma
como aconteceu. Consegui iniciar muitas curas e buscas e me tornar
quem sou hoje”, analisa.

Jornada de sucesso

Marlei conta que foi apresentada às Constelações Familiares por
uma amiga Reikiana e que desde o primeiro momento sentiu que este
era o caminho a ser seguido para o encontro de respostas e da cura.
“Após mais de dez anos de busca, fui convidada pela Mestre Olinda
Guedes para participar de um Workshop para Consteladores em Curitiba, onde fui apenas como convidada. Entretanto, foi a partir desse dia
que voltei e comecei a fazer os atendimentos, mesmo sem a formação
de Terapeuta Sistêmica, apenas com a experiência adquirida na minha
jornada e o aval da Mestre, que me disse: ‘você está pronta para ajudar
as pessoas’”, lembra.
Depois disso, Marlei diz que não parou mais seus atendimentos,
sempre com a agenda lotada. “No ano que comecei a fazer a formação
para adquirir os diplomas das formações que ﬁz junto à Mestre Olinda
Guedes, não tive sequer um mês sem atendimentos, de segunda a
sábado”, comenta.

Você pode ser o que quiser

É por sua experiência, tanto em sua jornada em busca de respostas
quanto após formar-se como Terapeuta Sistêmica, que a proﬁssional
analisa que as pessoas não devem se apegar à dor. “É preciso buscar
entender o motivo dessa dor, o que ela está querendo lhe dizer, seja
através de um sintoma ou até mesmo uma dor física”, pontua.
Para a Terapeuta, todas as doenças têm cura quando ainda estão na
alma. “Depois que passam para o corpo, será necessário buscar outras
ajudas. Por isso, escute seu corpo, sinta o que sua alma está querendo
lhe dizer e busque a sua cura”, ressalta.
Tendo sua caminhada como exemplo, Marlei menciona que por meio
da cura, qualquer pessoa pode também ajudar o próximo, que ainda sofre
por não ter o entendimento do que está acontecendo. “Todos podemos
ser Terapeutas. Podemos ser tudo o que quisermos ser, basta acreditar
em si mesmo e buscar a cada dia”, enaltece.
Marlei aﬁrma que quando estamos bem, não buscamos entender
nem mesmo o motivo pelo qual estamos aqui e o porquê de todos os
sentimentos que temos. “Mas, quando algo acontece na nossa vida é
que começamos a buscar. E foi nesta busca de entendimentos que me
tornei uma Terapeuta Sistêmica. Por isso, reforço que todos podemos
nos tornar algo. Não precisamos esperar alguma coisa acontecer para
fazer aquilo que queremos. Todos podemos ser ‘TUDO’ o que quisermos
ser, basta nos sentirmos ‘MERECEDORES’. O primeiro passo é sair da
zona de conforto”, salienta.

Quem é Marlei Inês Barceli

“Sou ﬁlha de Ipolito Pasqual Barceli e Marilene Scritori Barceli. Tenho como
irmãos Mauro, Marisa, Marcos e Manoeli, além de três anjinhos”, compartilha.
Além de Terapeuta Sistêmica, possui a Formação em Educação - Pedagogia
Sistêmica, Programação Neurolinguística (PNL), Terapeuta Floral (Florais de Bach),
Seminário Internacional “Constelações Familiares”, Bombeira Voluntária, entre
outros diplomas e participação em diversos cursos. “Sou funcionária da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) há 24 anos, onde exerci a função
de telefonista até o início de 2018 e, a partir de maio, passei a ser responsável pelo
Setor de Transporte e Vigilância”, conclui Marlei.

Marlei Inês Barceli
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ILUMINAÇÃO TAMBÉM É decoração
Carminha Ribeiro

Perfis de LED, embutidos em gesso ou drywall, podem
ser instalados em diferentes ambientes, proporcionando
funcionalidade e design

V

ocê já parou para pensar que a iluminação dos ambientes
faz toda a diferença no projeto de design de interiores?
Mais do que funcionalidade, pensar de forma adequada
na iluminação é essencial para compor o layout de cada
espaço, proporcionando, além da luminosidade ideal, conforto e
soﬁsticação aos cômodos da residência.
Engana-se quem pensa que as possibilidades estão restritas às
tradicionais lâmpadas ou lustres. Para quem busca modernidade, os
perﬁs de LED, indicados pela Gesso Rondon, estão ganhando cada vez
mais o mercado, sendo recomendados por designers de interiores,
arquitetos e engenheiros.

Versatilidade e design

Apesar de as luzes de LED terem o brilho bastante intenso, a
forma de montar o perﬁl soluciona este problema, tornando a luz
do ambiente difusa e agradável, possibilitando sua utilização tanto
para iluminação indireta quanto na decoração.
As luminárias de embutir em gesso ou drywall são ideais para
situações onde existe a limitação de profundidade no forro. De fácil
aplicação, esses perﬁs de LED podem ser instalados em diversos
ambientes, combinando design e cores variadas.
O modelo e o comprimento do perﬁl podem ser escolhidos de
acordo com o ambiente, proporcionando composições únicas para
diferentes espaços, tanto residenciais quanto comerciais, sendo
aplicável até mesmo em móveis e detalhes arquitetônicos.
Ao ser utilizada de forma indireta, a iluminação linear em LED
funciona como luz de ambientação, destacando a arquitetura do
projeto e retirando o foco dirigido.
Tatiana Spencer

Montagem e configuração

Em projetos que preveem perﬁs contínuos de luz é possível obter linhas de até
dois metros com uma única peça. Por outro lado, também há a possibilidade de usar
conectores nas formas de T, X e L, ligando teto e parede com uma única linha. Essas
opções são ideais para ambientes grandes ou como soluções criativas de iluminação.
Além do design, funcionalidade e facilidade de aplicação, outra vantagem dos
perﬁs de LED é que eles podem ser dimerizáveis, ou seja, é possível regular a intensidade do brilho das luzes. O controle da intensidade por meio do dimmes muda o tom
do ambiente com a iluminação como único recurso, por isso, em um mesmo cômodo,
é possível ter mais de uma temperatura de cor: uma luz fria e forte para as horas
de estudo ou uma luz quente e aconchegante para os momentos de relaxamento.

Opções de montagem
Os perﬁs de LED são formados por uma ﬁta de LED, que pode ter de 60 até 300
luzes. A ﬁta é ﬁxada em um perﬁl de alumínio e fechada com um acabamento em um
acrílico especíﬁco para os perﬁs. Este material tem a capacidade de difundir o brilho dos
pontos de LED ao mesmo tempo que preserva sua capacidade luminosa.
Fotos: Divulgação
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Arquivo pessoal

MÓVEIS IDEAIS

para cada cômodo

A decoração de uma casa não depende apenas de
móveis e acessórios bonitos. Escolher o tipo certo
de material e o estilo que cada ambiente deve ter é
fundamental para que além de agradável aos olhos
seja, acima de tudo, funcional

Decoração

Além da escolha dos móveis, que devem ser
pensados pela sua qualidade e funcionalidade,
não tem como deixar de lado a decoração da casa.
“Os móveis hoje possuem essa característica,
que é a de também servirem como decoração.
Às vezes um detalhe, um puxador, a cor, o tipo
do material escolhido é que darão o tom de todo
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o cômodo”, aponta Cleci.
Os materiais utilizados nos móveis
planejados também podem fazer toda a
PROPRIETÁRIA DA ORTOCOLCHÕES MÓVEIS E ESTOFADOS,
diferença. Cleci destaca dois deles que esCLECI APARECIDA TEIXEIRA: “OS MÓVEIS HOJE POSSUEM ESSA
tão em alta no momento: o MDF e o MDP.
CARACTERÍSTICA QUE É A DE TAMBÉM SERVIREM COMO DECORAÇÃO.
Ambos são feitos com madeira de reﬂoresÀS VEZES UM DETALHE, UM PUXADOR, A COR, O TIPO DO MATERIAL
tamento prensada. A principal diferença é
ESCOLHIDO É QUE DARÃO O TOM DE TODO O CÔMODO”
que no MDF é usado mais material, o que
garante maior densidade e suporte. “Em
qualquer escolha, a qualidade do revestimento
é que fará grande diferença na resistência que
ele terá”, explica.
Na Ortocolchões é possível conferir algumas inspirações e contar com dicas que podem
fazer toda a diferença na hora de renovar um
ambiente ou de mobiliar uma casa. Dispondo
de projetos únicos e feitos especialmente para
cada cômodo, é possível ter em casa ambientes
funcionais, bonitos e acolhedores. “O ramo
em que atuamos está em constante evolução,
sempre apresentando novidades no mercado,
e nós estamos acompanhando tudo o que há
de melhor para oferecer tudo isso aos nossos
clientes”, destaca.
Fotos: Divulgação

A

sala normalmente é o primeiro ambiente da casa que é visto quando se
chega do trabalho. A cozinha é onde se
preparam as refeições e, muitas vezes,
nos modelos atuais, onde também se recebe e se
acolhe as visitas; o quarto precisa ser um ambiente
acolhedor, pronto para noites tranquilas... Assim,
cada cômodo da casa, além de ter uma função,
acaba tendo um estilo próprio.
Pensando nisso, Cleci Aparecida Teixeira,
proprietária da Ortocolchões Móveis e Estofados,
menciona que hoje, independente do estilo ou das
necessidades, uma coisa é certa: os clientes buscam
por conforto e qualidade. “Percebemos isso desde
a escolha do sofá, como dos móveis da cozinha, por
exemplo. As pessoas buscam praticidade, pensando
sempre na qualidade dos materiais e no conforto
que proporcionarão”, comenta.
Ela diz que o sofá, por exemplo, deixou de ser
apenas um móvel para se sentar e receber visitas.
“Hoje temos sofás que viram verdadeiras camas,
com muitos formatos, reclináveis e até mesmo com
massageadores”, expõe Cleci. Já no quesito tecido,
ela explica que a grande procura do momento é
o veludo e os serviços de impermeabilização dos
sofás, que permitem que sua limpeza seja facilitada.

CRIANÇA, FAMÍLIA

e escola

O tema é recorrente e por vezes até mesmo polêmico. Porém, a solução pode ser simples se cada um fizer a sua parte.
Quando se fala em educação das crianças, as responsabilidades devem ser compartilhadas

A

RT. 1º “a educação abrange os processos formativos que
se desenvolvem na vida familiar na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil
nas manifestações culturais” (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - L.D.B Título I Educação).
Como destacado na própria Lei que dispõe sobre as diretrizes da
educação no Brasil, o processo deve envolver não somente as escolas, mas também a família e a sociedade como um todo. Na prática,
quem vive essa realidade todos os dias e compartilha um pouco da
sua visão sobre o tema é a professora dos primeiros anos do Ensino
Fundamental, Cintia Renata Schnitzer Limberger.

Para ela, uma educação completa precisa contar com uma aliança, que envolve a criança, a família e a instituição de ensino. “Uma
aliança nos lembra união e comprometimento. Para que a criança
se desenvolva por completo, é preciso que esse elo funcione bem e
continuamente com todos os envolvidos”, pontua.
A educadora destaca que mesmo em sala de aula o aluno não aprende
apenas as tradicionais disciplinas, mas também inúmeros valores ao se
relacionarem com os colegas e professores e ao participarem de diversas
dinâmicas de ensino. “Não tem como separar. Valores são aprendidos no
dia a dia e através de exemplos. Por isso que é tão importante a consciência
da família e a participação direta dela no modo de olhar para essa criança,
na atenção e no tempo a ela dedicados, para que a linguagem em casa e
na escola andem juntas e a criança não se confunda, mas, sim, reaﬁrme
bons sentimentos e valores dentro de si”, ressalta Cintia.
A professora usa como exemplo uma indagação que pode resumir
muito do que é importante neste momento na vida de uma
criança: “Ele é ótimo em Matemática, mas ele é feliz?”.
“Digo isso pois precisamos prestar atenção neles. Se
não estiverem felizes e recebendo a educação de que
necessitam, eles nos darão sinais. Precisamos ter o
tempo e a sensibilidade de perceber”, menciona.
Em tempos de muita internet e tecnologia, Cintia
chama a atenção para que em casa haja tempo de
qualidade para os ﬁlhos. “Entendemos que normalmente os pais chegam cansados, e distraídos todos nós
podemos ﬁcar presos ao celular de maneira muito fácil.
Mas é preciso disciplina da parte dos pai, para que não
deixem de ter um tempo com atividades especíﬁcas com
os ﬁlhos. Isso é muito importante. Além de manterem
um diálogo com a escola, para que expectativas
e soluções sejam sempre compartilhadas”,
evidencia.
Por ﬁm, Cintia deixa a reﬂexão: “O que
podemos dar de mais valioso para quem
amamos é nosso tempo e presença.
Pequenos momentos se tornam
preciosas lembranças. Pensemos
nisso”, diz.

Oﬁcina da Foto

CLAUDYNEYA SOUZA,
especializada em makeup, design de sobrancelha,
microblanding, penteados
e produção para eventos

CINTIA RENATA SCHNITZER
LIMBERGER com o marido Alan
Rodrigo Limberger
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A APRENDIZAGEM DE
FORMA HUMANIZADA
O
lhar para cada criança de forma individual, compreendendo suas necessidades e respeitando seu momento de
desenvolvimento. É com essa premissa
de humanização na construção do aprendizado que a
Escola Raio de Luz consolida-se na área educacional
de Marechal Cândido Rondon.
Fundada em 2001, a instituição de ensino atende
crianças a partir do primeiro ano de idade, com ênfase
na construção da aprendizagem junto ao desenvolvimento emocional, social e cognitivo. “Por buscarmos uma forma de ensinar menos mecânica e mais
individualizada temos um menor número de alunos
por turmas, para olhar cada criança de forma única e
entender o que ela precisa”, destaca a proprietária da
Escola Raio de Luz, Maria Zezinha Batista Mantovani
(Zeza), formada em Educação Física e especialista em
Psicopedagogia em Neuropedagogia.

Aprender com encantamento

Leme Comunicação

Pela preocupação com o desenvolvimento cognitivo e emocional de cada aluno, a instituição conta
com uma equipe formada por proﬁssionais da área de
Pedagogia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Psicologia, Educação Física e Língua Inglesa. “Os especialistas são a nossa rede de apoio, que atuam em
sala de aula junto aos professores observando cada
criança e auxiliando no planejamento
para o trabalho especíﬁco a ser feito
com cada aluno, dentro de suas necessidades”, frisa.
Zeza explica que a escola não utiliza
apostilas. O trabalho é desenvolvido
por meio de projetos que envolvem os
conteúdos especíﬁcos para cada faixa
etária, dentro de suas rotinas, momentos
de descobertas e construção de novos
conhecimentos. “É vivenciando cada um
desses momentos que a criança aprende
e as professoras atuam como mediadoras
nesse processo, com muitas brincadeiras
e jogos que estimulam a aprendizagem, o
aprender com encantamento”, enaltece.
A Escola Raio de Luz também
agregou ao currículo técnicas de yoga,
proporcionando que os alunos constru-

Equipe da ESCOLA RAIO DE LUZ
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am gradativamente a autoconﬁança, autocontrole,
tranquilidade, força mental e capacidade de viver
harmonicamente consigo, com seu semelhante e com
o meio. “Também temos um olhar especial para a educação alimentar, com momentos e atividades voltadas
a hábitos saudáveis e estimulando os sentidos: olhar,
cheirar, tocar, experimentar”, expõe a proprietária da
instituição de ensino.

Viver em harmonia

De acordo com Zeza, a Escola Raio de Luz atende
crianças até os seis anos, momento em que, segundo
ela, consolida-se a alfabetização da criança. “Desde o
primeiro ano, por meio de atividades especíﬁcas para
cada fase do desenvolvimento, esse processo de alfabetização inicia, e no 1º ano do Ensino Fundamental a
criança consolida o ler e o escrever”, descreve.
Por ser no ambiente escolar que os pequenos
também aprendem a falar, comer e serem autônomos
é que a Raio de Luz preocupa-se com a individualidade
de cada um, trabalhando de forma que as crianças se
desenvolvam respeitando um ao outro, a natureza e
sabendo interagir com o mundo de forma positiva.
“Nossa equipe está em constante estudo para sermos
atuantes na construção de pessoas saudáveis, equilibradas e capazes de interagir em um mundo mais
humanizado”, conclui Zeza.

Fotos: Divulgação

CONSTRUINDO

PARA INSPIRAR:

exemplo de superação e
dedicação ao trabalho
Empreendimento de salgados e petits fours nasceu da
necessidade de resgatar valores e memórias

J

á diz o ditado, às vezes é preciso dar um
passo para trás para dar dois para frente.
Como em muitos aspectos da vida, não
é sempre que o sucesso vem fácil. Na
maior parte das vezes, ele só dá as caras depois de
muito esforço e muitas tentativas, ou então como
resultado de completas necessidades.
Quem viveu na pele uma situação assim, e das
adversidades transformou a vida e criou um negócio de sucesso, é a Debora Karla Schulz, dona do
empreendimento Biscoitos e Salgados Tia Dedé.
Ela conta que a Tia Dedé nasceu da necessidade
de resgatar valores e, principalmente, memórias.
“Em 2015 tive um coma glicêmico e perdi minha
memória curta. Com isso, minha família e meus médicos endocrinologista e neurologista diziam que eu
precisava de um complemento aos tratamentos de
potássio, vitaminas D e E, que eu fazia para reativar
o cérebro. Diziam que eu precisava de um incentivo
para que tivesse um ‘novo despertar’”, relembra.
Em meio a essa situação, quando os médicos
perguntaram para a família de Débora o que ela
fazia com paixão, a resposta foi quase automática:
cozinhar e cuidar da família. “Então meus ﬁlhos,
sem que eu soubesse, começaram a oferecer os
produtos que eu fazia antes de perder a memória.
Esse compromisso me levava ao comprometimento de entregar os pedidos, buscando as receitas e
fazendo tudo novamente”, acrescenta.

ão

Novas oportunidades

Débora conta, com uma riqueza de detalhes,
que em uma tarde chuvosa de uma quinta-feira a
gerente de uma rede de supermercados de Marechal
Cândido Rondon entrou em contato com ela para que
começasse a fornecer salgados para eles. “Esse foi o
ponto de partida para eu ir atrás da documentação
necessária e abrir meu ‘pequeno grande negócio’.
Foram 12 meses junto com os supermercados Rimmava, que reconheço que foram pessoas importantes
e abençoadas na minha vida para que eu iniciasse a
luta pela vida e pela minha saúde”, enaltece.
Depois, o negócio ganhou ainda mais força e
passou a atender o Supermercado Copagril, por meio
da parceria com a gerente Chadia Ibrahim. “E assim
foi o caminho inverso do atacado ao varejo, em que
a Tia Dedé buscou especialização, conhecimento e,
principalmente, resgatar a memória de tudo que
um dia minha avó materna havia me ensinado na
culinária italiana e portuguesa”, destaca.
Junto à caminhada de sucesso, Débora continua
o desaﬁo diário com a doença Diabetes Mellitus
tipo 1. “Não posso consumir açúcar e carboidratos.
Já perdi parte do pâncreas, intestino e a vesícula
por conta da doença, que é bastante séria. Mas sou
prova viva de que podemos todas as coisas se nos
fortalecemos em Deus”, pontua.

Salgados, petits
fours e amor
“Meu foco sempre foram produtos
diferentes do mercado comum. Petits
fours são biscoitos e não bolachas, são
preciosos e diferenciados pelo seu sabor
e individualidade de cada modelo. Nos
nossos salgados, priorizo o sabor autêntico de uma ‘casa de tia’, aquela coisa
boa, com cheiro de carinho e amor. Bem
tradicional”, expõe.
Para ela, os grandes diferenciais da
Tia Dedé são o trabalho em família, o
sabor caseiro e produtos de qualidade
com preço acessível.

DEBORA KARLA SCHULZ, proprietária do
empreendimento Biscoitos e Salgados Tia Dedé
com os ﬁlhos e o marido: “É devido à minha família
que hoje estou viva e realizada”

lgaç
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OS DESAFIOS DE LIDERAR

e motivar equipes

Com rotina ao longo do tempo é normal a perda de entusiasmo,
no entanto, motivação é fator-chave para o sucesso de qualquer
ambiente de trabalho, das equipes e do próprio do líder

O

local de trabalho é o lugar onde as pessoas
passam a maior parte do dia, relacionando-se
com pessoas que possuem suas próprias
crenças e valores, sejam eles colegas de
trabalho, superiores ou clientes.
Na dinâmica diária de trabalho que se estabelece naturalmente, torna-se um verdadeiro desaﬁo manter as equipes
de trabalho motivadas constantemente.
Para a gerente da Lojas Colombo de Marechal Cândido
Rondon, Jaqueline Krampe, motivar uma equipe e alcançar
resultados positivos é o que torna uma pessoa um verdadeiro líder. “É desaﬁador e ao mesmo tempo traz grande
satisfação. Nós, líderes, precisamos olhar para cada membro
da equipe de maneira individual, entendendo que cada um
age de uma maneira e o que pode servir de estímulo para
aquela pessoa”, pontua.
Na opinião de Jaqueline, a motivação é o fator-chave
para o sucesso de qualquer ambiente de trabalho, das
equipes e do próprio do líder. “É necessário ainda entender
quais são as motivações pessoais de cada colaborador da
equipe, valorizar as iniciativas, trabalhar com metas, dar
feedbacks, entre tantas outras funções, ou seja, não tem
segredo, é preciso trabalhar isso tudo no dia a dia”, relata.

Experiência como diferencial

Hoje, Jaqueline é líder de uma equipe de 18 pessoas.
Contudo, sua caminhada na Lojas Colombo começou como
vendedora, cargo que exerceu por cinco anos. “Fui contratada pela atual supervisora, que era a antiga gestora desta
ﬁlial. Ela já fazia um trabalho muito bom. Foi difícil para mim
retornar para Marechal Rondon e superar os resultados que
ela já havia alcançado aqui, o que ela tinha concretizado e
as metas de superação. Entre minha atuação em Ivaiporã

e aqui no nosso município, passei por treinamento, mas
até você entender o que é ser líder e vivenciar isso exigiu
bastante crescimento pessoal e superação. Foi muito
desaﬁador”, compartilha.
Segundo Jaqueline, o fato de ter sido vendedora
antes é um grande diferencial, pois, agora como gerente, sabe dos desaﬁos e do que procede ou não na
hora da venda. “Eu tenho essa vivência. Vejo que até
mesmo nosso caixa necessita do comercial. Nosso dia
a dia é de venda e o caixa vende a todo momento
o nosso atendimento. Dentro da nossa empresa,
priorizamos o bom atendimento, que é o nosso
lema”, enaltece.

Referência

“Nosso líder, o dono da Rede de
Lojas Colombo, tem 88 anos e atua
na presidência, sendo ele a nossa
referência. A vitalidade que
ele tem e vendo como ele
continua atuando proﬁssionalmente é para nós
um exemplo de garra,
superação e determinação. É também o
que faz a Lojas Colombo ser referência
no bom atendimento
e a empresa sólida que é,
completando neste ano 60
anos de mercado”, evidencia
Jaqueline.

Fotos: Leila Fotograﬁas

Gerente da Lojas Colombo, JAQUELINE KRAMPE: “Nós, líderes, precisamos olhar
para cada membro da equipe de maneira individual, entendendo que cada um
age de uma maneira e o que pode servir de estímulo para aquela pessoa”

30

REVISTA Mulher

:
tos
Fo

O PODER DAS COMPETÊNCIAS
intangíveis para o
empreendedorismo jovem

Div
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Muito mais do que conhecimento técnico, habilidades de
relacionamento, estratégia e comunicação são fundamentais
para a realização dos objetivos

P

esquisas apontam que a média de uma pessoa
com 30 anos é ﬁcar de um ano e meio a dois
anos num mesmo emprego. Sem criar raízes,
ﬁca cada vez mais difícil para os jovens conquistarem uma sustentação que lhes permita fazer planos
a médio e longo prazo, como empresários empreendedores. No entanto, o que será que está acontecendo?
Segundo Luana Petri, palestrante, diretora da GLC
Petri, membro BNI Master e mentora da primeira temporada do reality Decole, da Band, os jovens em geral
não sabem lidar com o senso de frustação. “O primeiro
‘não’ que eles recebem de um chefe já faz com que eles
tenham a desculpa de que a empresa não está alinhada
com os seus propósitos, que isso não faz sentido pra ele
e vai, então, buscar outra oportunidade”, aponta.
Luana acompanhou mais de 350 líderes e percebeu
um grande desaﬁo em comum. “Hoje em dia os jovens
saem da faculdade achando que o mais importante, que
90% do sucesso deles se dará pelas habilidades técnicas
e apenas 10% pelas habilidades intangíveis, que se trata
da relação interpessoal, estratégia, comunicação, entre
outros. Na prática a realidade é inversa: o crescimento de
um jovem se dará muito mais pelas habilidades intangíveis
do que pela técnica”, frisa.
Por isso, em seus treinamentos e mentorias Luana
auxilia os jovens a desenvolverem uma percepção empreendedora para que em médio e longo prazo empresas possam ser impactadas e terem uma diminuição da
rotatividade de funcionários. “Essa geração de 1980 pra
cá tem um padrão em comum. Os nossos pais sofreram
muito para chegarem onde estão hoje e eles não quiseram
repassar esse sofrimento para a gente. Eles ﬁzeram de
tudo, se prepararam inclusive para dar aquilo que eles
não tiveram, que é a educação, mais facilidade e comodidade. Porém, percebemos que essa geração é a que
mais recebeu oportunidades, mas a que menos soube
aproveitar”, expõe.

A palestrante segue explicando que percebeu a
oportunidade de desenvolver os jovens, esse público
recém-graduado, para que possam encarar o mercado
de trabalho através da visão do dono, com uma visão
empreendedora.

Na prática

Para Luana, a primeira dica de todas para os jovens
consiste no desenvolvimento de uma percepção de
pessoas e ambientes. “O nosso cérebro, até pelos
avanços da tecnologia, a cultura, educação, tem, por
exemplo, 21 anos de idade, com tamanho e massa de
um cérebro de um adulto, mas não contém as ligações
de um cérebro adulto. Isso impacta nos jovens, visto
que em uma pesquisa realizada foi constatado que
só 50% dos jovens antes de completarem 26 anos
conseguem absorver situações, oportunidades e
pessoas. Quando ele percebe isso, vai buscar autoconhecimento, cursos de análise comportamental,
dando bagagem para que consiga perceber pessoas
e situações”, enfatiza.
A segunda dica é para que o jovem desenvolva
sua auto-direção. “Muitos ﬁcam presos na limitação
deles quando falam, por exemplo, que não têm o
dom de empreender, por isso que eles não querem
empreender, ou que isso não foi feito para eles. Na
realidade, eles deveriam fazer um planejamento de
médio prazo, de um ano e de longo prazo, de cinco
anos, com ações de impacto imediato e mensurar isso
nos seis primeiros meses para ver se precisa fazer um
ajuste”, aconselha.
Além disso, Luana diz que o ideal é que seja traçada a situação atual, mensurando aquilo que se quer
alcançar a médio e longo prazo e começar a sair da
zona de conforto aos poucos. “Aquilo com o tempo
vai ser tornando seguro, vai se tornar uma habilidade.
O jovem começa a ter
auto-direção a médio e
longo prazo, só que com
o impacto imediato”,
adianta.
Já a terceira dica de
Luana refere-se a pensar
na independência de uma
maneira diferente. “Hoje
em dia qual é o padrão de

LUANA PETRI: “Eu quero levar essa
consciência para o jovem agora, porque a
indústria 4.0 vai ter uma consequência que
vai ser a de extinguir 67% do trabalho formal
de empregos. Qual o lado negativo disso? Vai
extinguir os empregos e o trabalho formal vai
estar em queda. Então, segurança ﬁnanceira
através do trabalho formal está em risco”
riqueza? O jovem tem que começar a abrir a cabeça e
pensar em outras alternativas. Por exemplo, pode ser
que ele desenvolva uma prestação de serviço nova,
um produto diferente, que ele veja que é possível se
programar para viver de renda e investimentos aos
45 anos. Isso já vai ser uma consequência do que ele
vai fazer do planejamento em médio e longo prazo
hoje, com ações imediatas. A hora de ele começar a
planejar é agora porque quando ele chegar nos seus
40, 45 anos, já vai ter alcançado uma maturidade,
tanto emocional quanto empresarial”, exempliﬁca.

Mudança dos
postos de trabalho

“Eu quero levar essa consciência para o jovem
agora, porque a indústria 4.0 vai ter uma consequência
que vai ser a de extinguir 67% do trabalho formal de
empregos. Qual o lado negativo disso? Vai extinguir
os empregos e o trabalho formal vai estar em queda. Então, segurança ﬁnanceira através do trabalho
formal está em risco. Já uma oportunidade é voltada
ao empreendedorismo, mas se essa geração não
começar logo, vai sofrer muito nessa adaptação. As
empresas vão automatizar. Todos aqueles processos
que elas puderem tirar o envolvimento emocional
com as pessoas, elas vão tirar, porque isso custa
dinheiro, produtividade, rotatividade, passivo trabalhista, tem muitos custos que não são mensuradores
pelos colaboradores, mas que as empresas notam”,
alerta Luana.

LUANA PETRI é palestrante, diretora da GLC Petri, membro BNI Master e
foi mentora da primeira temporada do reality Decole, da Band
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BELEZA
dos pés à cabeça
C

uidar de si mesma deve ser prioridade na vida das
mulheres. E para isso, são diversas as ações que
podem ser adotadas no dia a dia: mudar a forma
de se vestir, se alimentar, se exercitar, se maquiar e
de usar algum produto de beleza ou buscar procedimentos para
sentir-se ainda mais linda e descansada.
E é justamente para auxiliar as mulheres a se colocarem
como prioridade, cuidando de si mesmas tanto interna quanto
externamente, que a Clínica Spaço Vital traz para Marechal Cândido Rondon inúmeras novidades. “Em fevereiro reinauguramos
a clínica, que já tem 11 anos no mercado, unindo a experiência
das nossas proﬁssionais às novas tecnologias em equipamentos
e tratamentos que estão sendo introduzidos no rol de procedimentos que oferecemos”, destaca a proprietária da Spaço Vital,
Sandra Pletsch Bregoli.

Hora de empreender

Apesar de ser advogada, Sandra sempre esteve envolvida
com o mundo da beleza: em 1996, ela foi coroada Miss Paraná.
“Na época meu sonho era cursar Medicina e ser dermatologista,
porque eu sempre gostei muito da área estética, mas acabei indo
para a área do Direito”, conta.
Após especializar-se em do Direito do Trabalho e morar fora
do país, quando voltou a Marechal Rondon, Sandra conta que “a
possibilidade de começar a dirigir a clínica surgiu em um momento
muito apropriado, já que é um campo que sempre me chamou a
atenção e me identiﬁco bastante”, ressalta Sandra.

Novos
procedimentos

Leme Comu
nicação

Além dos tratamentos que a Spaço Vital
já oferecia aos clientes, muitas novidades
estão sendo incrementadas na Clínica.
“Para março, contaremos com o Vectus,
uma novidade no mercado da depilação a
laser. Ele é um laser moderno, tornando
a sessão mais rápida e menos dolorosa,
por contar com uma ponteira resfriada”, menciona.
Para o mês de abril, outro equipamento estará à disposição dos
clientes. O Etherea, de acordo com
a biomédica Bárbara Piemontez,
atua no rejuvenescimento facial,
tratamento de melasma, lesões
pigmentares e vasculares, cicatrizes, acne ativa e na remoção
de tatuagens. “A novidade
também será o Black Peel,
um procedimento feito com
uma máscara de carvão
ativado em que o laser é
aplicado por cima, voltada
ao rejuvenescimento facial,

Proprietária da Clínica
Spaço Vital, SANDRA
PLETSCH BREGOLI

32

REVISTA Mulher

atuando no fechamento dos poros dilatados, iluminando a
pele, reduzindo a oleosidade, manchas e melhorando o brilho
da pele”, sintetiza a proﬁssional.
Sandra pontua que a esteticista Cláudia Ábila, de Santa
Catarina, continuará atuando na Spaço Vital com os procedimentos de microblanding de sobrancelha, micropigmentação
para olhos e lábios, além do jato de plasma, que atua no
rejuvenescimento facial, excelente para pálpebras caídas.
Além disso, continuam no rol de procedimentos a Criolipólise, para gordura localizada, a Criofrequência que é ideal
para ﬂacidez, gordura localizada e celulite, Peelings Químicos,
Peelings Enzimáticos, que não são tão agressivos e podem
ser feitos em qualquer estação do ano. “As Mesoterapias,
conhecidas como enzimas, podem ser utilizadas tanto para
o corpo, no tratamento de gorduras localizadas, ﬂacidez,
estria e celulite, quanto para o rosto, voltado para melasma,
rejuvenescimento e cicatriz de acne. Outra novidade é a
mesoterapia para a gordura submentoniana, mais conhecida
como Lipo de Papada”, informa Bárbara. “Também teremos
a Mesoterapia Capilar, que é o tratamento para auxiliar na
queda de cabelo, tanto para homens quanto para mulheres.
É um tratamento feito para quem está com queda capilar
ou precisa aumentar a densidade dos ﬁos, deixá-los mais
brilhosos e saudáveis”, diz a biomédica.
Bárbara compartilha que a Spaço Vital também contará
com a intramuscular, que objetiva acelerar o metabolismo
e auxiliar no emagrecimento. Para atletas, o procedimento
pode ser feito para o ganho de massa. “Também realizaremos
o tratamento para microvasos, que são vasos muito ﬁnos
existentes na superfície da pele, bem como a Hidrolipoclasia,
conhecida como a Lipo sem Corte, a Carboxterapia, ótima
para celulite e gordura localizada, e o Microagulhametno com

JULIANA BORGES
Fisioterapeuta (Unipar - Toledo)
Terapeuta Holística
Especialista em SPA Detox
Acupunturista (Faculdade
Inspirar - Curitiba)

Vectus

A evolução da depilação a laser
drug delivery, uma novidade na Spaço Vital que consiste em,
após o Microagulhamento, aplicar ativos especíﬁcos para
tratar o que o cliente deseja”, explica.

Spa Detox

A Spaço Vital continuará atuando com os procedimentos de drenagem linfática, massagem modeladora,
limpeza de pele e massagem relaxante.
A novidade está no Spa Detox, uma desintoxicação iônica que auxilia na limpeza e recuperação do
organismo. “Essa é uma terapia inovadora que tem
como objetivo desintoxicar o corpo através dos pés,
proporcionando bem-estar físico e mental”, comenta a
ﬁsioterapeuta Juliana Borges, especialista em Spa Detox.
A tradicional depilação com cera continuará à
disposição das clientes, além da Massagem Relaxante
com pedras vulcânicas. “Enquanto terapeuta holística,
também farei o Reiki, uma terapia natural que ajuda
curar doenças emocionais”, menciona Juliana.
Outra novidade da clínica são dois tratamentos do
ramo da terapia oriental: o Cone Chinês, voltado para o
tratamento de patologias como dores de ouvido, sinusite
e rinite, e a Acupuntura Estética que atua amenizando
linhas de expressão, cicatrizes e estrias.
“A manta térmica era um procedimento que já
existia na clínica, mas agora é feito por meio do método
Flash Detox, com uso dos ativos da linha Adcos, tendo
excelente resultado já na primeira sessão”, ressalta a
ﬁsioterapeuta.

Divulgação

Sob nova direção, Clínica Spaço Vital une a experiência das profissionais e
de tratamentos que já eram realizados às novidades do mercado estético

CLÁUDIA ÁBILA
Especialista em Dermoestética,
Dermopigmentação,
Microblanding e Jato de Plasma

BÁRBARA PIEMONTEZ
Biomédica (Faculdade Campo
Real - Guarapuava)
Especialista em Patologia
Clínica e Estética
Pós-graduada em Estética
Avançada (Nepuga - Curitiba)

VIDA PESSOAL, FILHOS, MARIDO E TRABALHO:

como dar conta de tudo?
A mulher é continuamente desafiada pela quantidade de responsabilidades que fazem
com que ela necessite se organizar muito bem todos os dias. Compartilhar histórias pode
servir de inspiração para as mulheres que hoje se sentem imersas em diversos papéis

“A

prendi a dimensionar a real
importância das coisas e a não
dar tanta atenção ao que não
merece. Ser prática e não sofrer
por aquilo que não tem solução. Uma das certezas que
tenho hoje é que a mudança é um fato e está sempre
presente nas nossas vidas, visto que estamos em
constante evolução. Agradecer as coisas pequenas
da vida e valorizar a importância de lutarmos pelos
nossos sonhos fazem de mim hoje uma pessoa plena
e feliz”. É assim que, baseada em seus princípios, a
rondonense Fabiane Schimdt Rempel,
de 35 anos, concilia sua rotina,
que contempla seu casamento, dois ﬁlhos, a casa, a
carreira proﬁssional, vida
pessoal e tudo mais que
essas situações carregam
consigo.
Filha de agricultores,
hoje empresários, Fabiane começou a trabalhar
desde cedo. “Era um
sonho do meu pai
dar uma condição
diferente pra nós”,
lembra. Formada
em Administração pela Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste)
e com MBA em
gestão de pessoas, Fabiane
construiu uma
carreira de 18
anos no Sicredi, ingressando

Arquivo pessoal

como estagiária. “Exerci diversas funções e em
reconhecimento ao meu desempenho atualmente
sou gerente de Negócios Pessoa Jurídica”, comenta.
Para Fabiane, uma frase de Steve Jobs fala muito
do que realmente importa quando o assunto é trabalho: “‘A única forma de fazer um grande trabalho é
amar o que você faz’. Nesse sentido, procuro colocar
energia, dedicação e amor no que estou fazendo, pois
sei que o resultado recompensará”, pontua.

Reconhecimento

A gerente de Negócios diz que o reconhecimento
proﬁssional é importante e traz sentido ao que se faz,
mas que além disso existem outras vitórias não tangíveis. “Os anos de Sicredi me oportunizaram muitos
treinamentos e desenvolvimento de competências
proﬁssionais, mas principalmente pessoais. Participei
de muitos seminários, convenções com coachings
palestrantes que me ﬁzerem o que sou hoje. Nada
vem de graça e sempre exigi de mim mesma muito
trabalho e dedicação. Como consequência, conquistei
mais do que clientes: ﬁz amizades ao longo desse
caminho”, enaltece.

Rotina

Casada há 14 anos com o empresário Paulo César
Rempel, o casal tem dois ﬁlhos: Théo de cinco anos e
Laura de três. Para conseguir conciliar todos os deveres
de mãe, em casa e na escola, a carreira proﬁssional e
todos os papéis que a mulher desempenha hoje como
esposa, mãe, ﬁlha, neta, amiga, entre tantas outras,
ela aﬁrma que é necessário planejamento, organizar
o tempo e distribuir tarefas. “Tenho comigo um ótimo
esposo e parceiro, além de um paizão. Me apoia nos
desaﬁos proﬁssionais e no nosso dia a dia em muitos
sentidos”, menciona Fabiane, sobre o marido Paulo.
Juntos, construíram a vida e, sempre com muita
cumplicidade e união, seguem realizando os planos
que têm para a família.

Gratidão

Fabiane ressalta que manter uma rotina por
vezes tão atribulada só é possível por contarem com
a ajuda de familiares e amigos quando necessário.
“Tenho muita gratidão pelos meus pais, pela educação
e princípios que me deram e que hoje repassam aos
netos. Do mesmo modo, gratidão ao meu irmão, por
ser meu melhor amigo, ao meu esposo pela família que
construímos juntos, por toda paciência e apoio que
me dá. Também não posso deixar de falar da nossa
‘tata’, assim carinhosamente chamada pelos nossos
ﬁlhos, por cuidar tão bem deles. Gratidão a tantos anjos
que Deus nos dá e que chamo de amigos”, destaca.
Leila Fotograﬁas

FABIANE SCHIMDT REMPEL: “Nós temos que buscar aquilo que nos
faz bem e que nos completa. Prosperidade e sucesso é além do
proﬁssional e monetário. A resposta certa está no coração. Como
ouvi de uma amiga ‘siga o som do seu coração’”

Casada há 14 anos com o empresário Paulo César Rempel,
o casal tem dois ﬁlhos: Théo de cinco anos e Laura de três

Escolhas

Com tudo isso ainda é preciso não esquecer de si
mesma. Além de ser mãe e esposa, Fabiane trabalha
fora e gosta de se cuidar. Buscando sempre o equilíbrio,
praticando atividade física, gosta de ler e não abre mão
de uma boa conversa com as amigas.
“Também precisei aprender a fazer escolhas, porque
infelizmente não podemos dar conta de tudo o tempo todo.
Perder uma apresentação ao Dia das Mães, por exemplo,
foi algo que já tive que viver. Não foi fácil, mas coincidiu
com um treinamento, que me permitiu aprender e ser
inclusive uma pessoa e mãe melhor para eles”, compartilha.
O que Fabiane deixa como reﬂexão é “que independente das nossas escolhas e quão corrido seja o dia, precisamos fazer prevalecer o que queremos de verdade. Sou
grata pelas pessoas boas que apareceram na minha vida.
Cada sonho, seja ele pequeno ou grande, proﬁssional ou
familiar, pode ser realizado, basta acreditar e nunca desistir.
Nós temos que buscar aquilo que nos faz bem e que nos
completa. Prosperidade e sucesso é além do proﬁssional
e monetário. A resposta certa está no coração. Como
ouvi de uma amiga, ‘siga o som do seu coração’”, ﬁnaliza.
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CONSTRUINDO UMA

história de sucesso
Dedicação, comprometimento e paixão pelo que faz. Esse conjunto de
ações é que permite o alcance de uma vida plena, em todos os sentidos

ROSMARINA FEITEN GONÇALVES: “É tudo possível. Nunca esmoreça perante os obstáculos e as aparentes derrotas,
pois nossa vida é repleta de batalhas na busca da verdade e da progressão espiritual que somente serão
alcançadas com uma sólida formação intelectual e uma conduta de retidão e honestidade”

A

lcançar êxito proﬁssional fazendo o que
gosta, construir uma família, estar inserida
na sociedade através de inúmeras ações e
ainda poder desfrutar de um tempo voltado
especiﬁcamente para os hobbys. Quem não gostaria de ter
uma realidade assim na vida?
Para Rosmarina Feiten Gonçalves isso é possível. Hoje
com 41 anos, é casada com Aﬀonso Celso Gonçalves Junior,
com quem tem duas ﬁlhas: Isabella de 14 anos e Cecília de 10
anos. É formada em Ciências Contábeis e está há 13 anos no
Sicredi, onde atualmente desempenha a função de gerente
administrativo ﬁnanceiro.
“No dia a dia, manter todas as engrenagens funcionando
não é fácil, levando em consideração que sou uma pessoa
perfeccionista. Gosto de seguir padrões, regras e horários.
Busco seguir criteriosamente uma agenda, onde tenho todos
os meus compromissos do trabalho e afazeres de casa, bem
como zelar pela minha família. É necessário ter muito foco,
determinação, dedicação, esforço e principalmente aprender
a dizer ‘não’, buscando atender minhas prioridades, além de
manter uma rotina de muito estudo, formação continuada
e amor pela proﬁssão”, menciona Rosmarina.
Na opinião dela, esses são os principais passos do sucesso pessoal e proﬁssional. “Um bom proﬁssional deve ser
apaixonado pela sua proﬁssão e sua família”, complementa.

O início

O primeiro emprego de Rosmarina foi aos 14 anos, como
auxiliar de uma Escola Municipal em Flor da Serra, interior de
Quatro Pontes. Depois atuou como auxiliar administrativo
em duas indústrias e, nesse meio tempo, também ingressou
no curso de Ciências Contábeis pela Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste). “Fui aprovada no curso de
Ciências Contábeis em 1995 com apenas 16 anos e já era
apaixonada pelas ciências exatas, sociais e aplicadas, pelos
números de forma geral e adorava as aulas de Matemática.
Esta escolha aconteceu pela aﬁnidade e desejo de trabalhar
na área ﬁnanceira, pois desde pequena fazia cálculos, economizava as mesadas”, lembra.
Foi gerente ﬁnanceiro do Posto Camilo, professora colaboradora do curso de Ciências Contábeis na Universidade
Fotos: Arquivo pessoal

em que estudou, gerente de recursos humanos e gestão de
pessoas na Prati Donaduzzi, assistente ﬁnanceiro na Faville
e professora no Isepe no curso de Ciências Contábeis.
Ao mesmo tempo que foi adquirindo inúmeras experiências proﬁssionais, os estudos não ﬁcaram de lado: tornou-se
ainda especialista em Contabilidade Gerencial pela UEM e
fez um MBA em Gestão Empresarial pela FGV.

Atuação profissional hoje

“Desde 2006 estou na Sicredi Aliança PR/SP, onde iniciei
minha carreira como gerente de Negócios Pessoa Jurídica.
Em 2009 fui convidada a assumir como gerente de agência
em Quatro Pontes, sendo que permaneci na função por
cinco anos e desde 2014 atuo em Marechal Cândido Rondon
como gerente administrativo ﬁnanceiro, estando atualmente
na agência da Avenida Rio Grande do Sul”, compartilha.

Área financeira

Para quem se interessa pela área em que Rosmarina atua
com tanta paixão durante toda sua vida, ela destaca o fato
de que atuar na área ﬁnanceira é essencial e estratégico para
as operações de qualquer empresa, já que este proﬁssional
preza pelo planejamento e gestão dos recursos ﬁnanceiros
da empresa, além da gestão da equipe. “Tem como objetivo
otimizar o máximo possível o valor agregado dos produtos
e serviços da empresa a ﬁm de ter uma posição competitiva
e eﬁcaz mediante um mercado muito seletivo atualmente,
garantindo o retorno positivo a tudo o que foi investido.
Na verdade, o principal objetivo é manter os custos sob
controle e maximizar os ganhos, sempre mantendo o olhar
atento sobre a satisfação dos seus clientes e qualidade de
sua equipe. Contudo, de nada adianta possuirmos todas
estas habilidades e expertise se não tivermos uma ‘missão’
e um ‘propósito’ claro e deﬁnido”, expõe.
Já as habilidades indispensáveis para o proﬁssional da
área contemplam a capacidade analítica, visando uma análise criteriosa de números, relatórios e balanços para obter
conclusões precisas. Ter perﬁl de liderança para garantir um
bom relacionamento com a equipe e poder inspirar neles o
desejo de renderem o máximo possível contribuindo sempre
com a equipe. “Além destes itens, acredito que a disciplina,
o foco no resultado é tão importante quanto ter aptidão de
comunicação e negociação, estar atualizado sempre por
meio de treinamentos e cursos especíﬁcos na área”, orienta.

Conquistas

“Durante minha carreira, tive muitas conquistas pessoais e proﬁssionais, mas nenhuma conquista é maior do
que formar uma família e poder ser exemplo de dedicação
e honestidade para minhas ﬁlhas. Além disso, ser uma
pessoas que inﬂuencia diretamente e indiretamente tantos
proﬁssionais que passaram pela minha vida certamente é
algo inestimável. Mas isto tudo somente é possível se tivermos apoio, e posso dizer que sou privilegiada, pois sempre

tive apoio dos meus pais e tenho apoio incondicional do
meu marido e de minhas ﬁlhas, aos quais sou muito grata”,
enaltece Rosmarina.

Ainda dá tempo para...

Além de todas as atividades proﬁssionais, Rosmarina
participou, de 2003 a 2004, do Conselho do Jovem Empreendedor de Marechal Cândido Rondon (Cojem) como
tesoureira e do Rotary Club Marechal Cândido Rondon
de 2009 a 2017, sendo tesoureira nas gestões 2012/2013
e 2013/2014. Fez parte, ainda, da Associação de Senhoras
de Rotarianos na gestão 2016/2017. “Atualmente, quando
estou em meus momentos de folga, me divirto muito com
minha família e amigos, gosto de assistir ﬁlmes e seriados
e de participar com o meu marido de Festivais de Cerveja
Artesanal e passeios de moto”, menciona.

O caminho do sucesso

Rosmarina deixa uma mensagem para quem busca o
sucesso e a realização de sonhos: “É tudo possível. Nunca
esmoreça perante os obstáculos e as aparentes derrotas,
pois nossa vida é repleta de batalhas na busca da verdade
e da progressão espiritual que somente serão alcançadas
com uma sólida formação intelectual e uma conduta de
retidão e honestidade. Faça sempre o seu melhor em prol
do próximo! Enriqueça sua jornada e deixe impresso seu
legado”, enaltece.

Com 41 anos, Rosmarina é casada com Affonso Celso Gonçalves Junior,
com quem tem duas ﬁlhas: Isabella de 14 anos e Cecília de 10 anos

GESTÃO EMOCIONAL:
NECESSIDADE PARA
A TRANSFORMAÇÃO
Perceber o momento das mudanças e buscar o
autoconhecimento são os primeiros passos para gerirmos
as nossas emoções

S

omos seres em constante construção. Precisamos empreender na
viagem mais importante de nossa
vida: para dentro de nós mesmos.
Essa viagem serve para nos conhecermos,
aprendermos como somos constituídos, quais
são as programações, padrões que interferem
em nossa subjetividade. Como funciona nossa mente consciente e inconsciente, estar
presente para gerenciar sentimentos,
identifi-

car e mudar pensamentos, monitorando os
comportamentos para sermos a cada dia mais
assertivos e livres.
Para a psicóloga clínica, hipnoterapeuta e
coach life Clair Mattes, perceber a necessidade de mudança e buscar junto a proﬁssionais
ferramentas adequadas para acompanhar,
orientar e capacitar a gestão das suas emoções,
rumo à transformação, conectando-se com a
sua essência, é uma necessidade básica para
a evolução. “Apesar de vivermos em uma sociedade livre, nunca houve tanta alienação,
de pessoas reféns, escravas e mendigos

emocionais. Em plena era da evolução constante, em que somos o único ser pensante, nem
sempre conseguimos ser gestores das nossas
emoções”, avalia a proﬁssional.
Ela ressalta que o mundo precisa de mentes
brilhantes. De pessoas que tenham a coragem
de serem quem elas realmente são, de viver
uma vida plena, tendo clareza de viver intensamente com amor e gratidão mesmo diante
das diﬁculdades que aparecem. “A má gestão
emocional se reﬂete em doenças psicossomáticas, resultando em dores físicas. Merecemos
o amor sustentável e inteligente de um eu
maduro, que gera desenvolvimento, amplia
horizontes e promove cura”, frisa.

Fazer a diferença

Para Clair, partindo do princípio de que somos criados à imagem e semelhança de Deus,
temos por missão servir, fazendo a diferença e
promovendo a mudança em nossa vida na vida
das pessoas. Essa, no entanto, é uma grande
diﬁculdade para a maioria das pessoas, tendo
em vista que vivemos na era do egocentrismo,
individualismo e do capitalismo. “Por isso há
necessidade dessa expansão de consciência,
de autoconhecimento. Creio que somos um
ser divino fazendo uma experiência humana.
Conhecer a si mesmo é desenvolver-se. Do
contrário, como o ser humano vai cumprir com
a sua missão?”, questiona.
Ela aﬁrma que se existe um passado mal
resolvido, por exemplo, sem dúvidas haverá
um presente mal administrado e mal vivido.
“O futuro igualmente será dessa forma porque
estamos presos na masmorra existencial, com
medo de tudo e de todos pelas armadilhas,
cumprindo ﬁelmente com a dor latente que é
do próprio sistema”, enaltece Clair.

Canal de cura
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É em busca de entender quem é, promover a cura em si e ser um canal para a
cura do próximo que Clair tem, desde 2008, investido em uma nova carreira. Em
sua missão, ela compartilha que viveu muitos anos trabalhando para sobreviver
e deixou de viver intensamente. “Eu venho das Ciências Exatas, então voltei para
a universidade, cursando Psicologia, e desde então me permiti conhecer muitas
abordagens”, comenta.
Além de psicóloga clínica, a proﬁssional atua nas áreas de terapia sistêmica, hipnoterapia, programação neurolinguística (PNL) e coach life. Em Marechal Rondon, Clair é
conhecida por atuar na área industrial, entretanto, já atende há seis anos em um consultório no município de Terra Roxa e em um espaço no centro do município rondonense.
“Realizei inúmeras jornadas de autoconhecimento e formações de gestão da emoção
para conhecer a melhor ferramenta para aplicar nas pessoas, porque o ser humano é
muito subjetivo e cada um tem uma história diferente”, destaca.
Por estarmos na era da transformação, assinala Clair, a chave é buscar a ressigniﬁcação dos padrões, gestando as nossas emoções para sermos protagonistas de nossa
história, honrando nossa ancestralidade, servindo ao próximo e promovendo vida
na vida das pessoas que se permitem. “E ai está a grande necessidade da busca de
conhecimento e de gestar as emoções, para haver uma expansão da nossa mente
consciente”, evidencia a proﬁssional.
Psicóloga clínica, hipnoterapeuta e coach life CLAIR MATTES: “A má gestão emocional se reﬂete
em doenças psicossomáticas, resultando em dores físicas. Merecemos o amor sustentável e
inteligente de um eu maduro, que gera desenvolvimento, amplia horizontes e promove cura”
(45) 99979-4307
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O PODER DO

autoconhecimento
V

ocê se preocupa com a sua saúde mental? Muitas
vezes nos preocupamos demais com aspectos
físicos e acabamos nos esquecendo de olharmos
“para dentro”. Avaliar como está a nossa saúde
mental é um dos princípios básicos para obtermos qualidade
de vida. Cuidar da nossa mente e das nossas emoções não deve
ser considerado apenas para quem sofre de alguma patologia,
deve ser avaliado por toda a população que busca manter o
seu organismo equilibrado. A terapia é um dos tratamentos
disponíveis para que as pessoas tenham a possibilidade de
conhecer a si de maneira mais profunda, se desenvolvendo
melhor consigo mesmo e com o meio no qual está inserido.

Importância da Psicologia

Como disse Sócrates, o pai da Filosoﬁa: “Se o que tu
procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não achará
em lugar algum”. O psicólogo é o proﬁssional que pode ajudar
durante o processo de busca do autoconhecimento, melhorando assim seu ambiente familiar, social e pessoal. Nosso papel
é trabalhar diretamente com o paciente e desenvolver um
atendimento único para cada pessoa, buscando questionar,
investigar, trazendo escolhas, questionamento e mudanças
que somente o paciente fará após os insights terapêuticos.

O trabalho da Psicologia

A Psicologia é uma ciência que estuda o comportamento.
Busca veriﬁcar quais os fatores que inﬂuenciam na mente
humana, identiﬁcando problemas relacionados à conduta
dos sujeitos. Desta forma, o psicólogo atua para auxiliar o
paciente na resolução dos seus problemas, buscando com
isso a melhoria de sua qualidade de vida.
Dentre as áreas de atuação da Psicologia, uma das mais
conhecidas pelo público é a Psicologia Clínica. Essa área atua
em um espaço criado para atender o paciente em sua singularidade, buscando ouvi-lo, orientá-lo, apontando caminhos
a ﬁm de proporcionar um alívio emocional, trabalhando para
que haja autoconhecimento e condições para que o sujeito
possa ser atuante em sua vida, auxiliando em seu desenvolvimento, potencializando suas habilidades para que possa ter
uma vida saudável. Nesse processo, o psicólogo atua como
mediador e auxilia o paciente a encontrar o melhor caminho
a partir de sua fala.

O que é o
autoconhecimento?

Para uma verdadeira transformação, o primeiro
passo é o autoconhecer. Autoconhecimento ou conhecimento de si, em um sentido mais profundo, não
é absorção de informações. Mais do que se olhar no
espelho todos os dias e se reconhecer ﬁsicamente,
nós todos buscamos uma compreensão maior e mais
profunda que não é reﬂetida no espelho, e é sobre nós
mesmos, conhecida também por autoconhecimento. O
caminho pelo autoconhecimento começa no momento
do nosso nascimento e dizem que nunca termina.
O autoconhecimento é transformador, o maior
investimento que podemos fazer por nós mesmos!
Quando nos conhecemos, não reagimos impulsivamente aos nossos processos internos e à vida,
desenvolvemos uma conexão consciente com nosso
“eu” e com o nosso mundo externo, reagindo assim
de forma saudável e expressando da melhor forma
nosso ponto de vista, sanando todas as nossas necessidades pessoais.
Através deste processo, nos é permitido conhecer
e trabalhar nossos conﬂitos e questionamentos, trabalhando assim nossas potencialidades e aumentando
nossa autoestima, encarando as diﬁculdades do dia

36

REVISTA Mulher

a dia com mais força e coragem.
Por meio do autoconhecimento, “nos encontramos e nos
acolhemos na unicidade e complexidade que nos é própria,
para, a partir deste ponto de partida, ser oportunizada a conscientização e consciencialização dos conteúdos subjacentes
aos nossos estados afetivos e emocionais”.
Neste processo concluímos que não somos os papéis
sociais que exercemos, nem a percepção das pessoas a
nosso respeito. Do mesmo modo, não somos a identiﬁcação
engessada que criamos de nós mesmos, o que geralmente
tem função de máscara protetora e escudo de defesa para nos
agarrarmos a uma imagem idealizada. Geralmente a imagem
que idealizamos para nós não corresponde integralmente a
quem de fato somos. Esta vem à tona diante de experiências
catalisadoras que nos colocam frente a comportamentos
automáticos e emoções disfuncionais que precisam ser
prontamente trabalhadas. O problema é que muitas vezes
culpamos os outros e não admitimos que é uma questão nossa.

Como o psicólogo
pode ajudar você?

Todos os dias temos a oportunidade de nos conhecermos
profundamente, mas esse processo é permeado de interferências. Para que possa ter um aproveitamento satisfatório
desse processo é interessante que a pessoa consiga aprender a lidar com tais situações, desenvolvendo com isso seu
autoconhecimento.
Quando realizamos a análise, entramos em contato com
a nossa essência, descobrimos o que nos move e nos motiva,
conseguimos veriﬁcar nossos pontos fortes e fracos, aprendendo com isso a lidar com essas situações.
O psicólogo é quem auxilia as pessoas a compreender
tudo o que se passa no seu interior. Seu trabalho é junto
com o paciente descobrir quais são os melhores caminhos,
quais as formas mais fáceis de resolver os conﬂitos internos
apresentados.
Em terapia, é possível que as emoções e pensamentos
possam ser colocados em palavras, tonando assim um exercício
poderoso, tornando o paciente mais apto para controlar os
seus impulsos, conseguindo identiﬁcar sentimentos, auxiliando no conhecimento de novas habilidades, as quais serão
Divulgação

Avaliar como está
a nossa saúde
mental é um dos
princípios básicos
para obtermos
qualidade de vida

desenvolvidas durante o processo. Ter esse espaço pessoal
onde é possível falar abertamente é um grande benefício,
mas a presença de um proﬁssional que compreende e é especialista em comportamento humano faz toda a diferença
nesse percurso.
Durante as sessões de terapia o psicólogo atuará como
um observador neutro, desempenhará o papel de um ouvinte
atento, não julgando ou apontando os erros de seu paciente.
O foco é voltado para o paciente, pois a partir da escuta
ativa surgirão perguntas e comentários que auxiliarão na
compreensão de suas próprias motivações, identiﬁcando o
porquê de suas escolhas.
Esse caminho é muito importante para que possamos
avaliar e analisar nossas escolhas e pensamentos. Muitas
vezes as pessoas apresentam padrões ou situações que se
repetem durante sua vida, sem identiﬁcar quais os signiﬁcados
dela. Isso ocorre pois geralmente tais atos são resultados
de comportamentos que as pessoas vão reproduzindo sem
racionalizar sobre eles. São padrões que aprendemos com
nossos pais, no âmbito escolar ou com amigos, mas a maioria
desses resultados é decorrente de algo que aconteceu em
sua infância. Muitas vezes esses padrões ﬁcam enraizados e
causam muito sofrimento. O autoconhecimento é a compreensão dessas repetições.
Quando há a compreensão das questões que ocorrem
internamente no sujeito é possível que ele quebre ciclos e
consiga evoluir, porém, é um processo diﬁcilmente realizado sozinho. Um psicólogo pode ajudar a pessoa a nomear
comportamentos repetitivos e mapear a origem de cada um.
Todas as pessoas apresentam uma história de vida, algumas positivas e outras negativas. Através da psicoterapia
as pessoas conseguem obter o autoconhecimento, mas esse
caminho nem sempre é fácil, uma vez que se deparam com
seu lado oculto e muitas vezes negado de sua existência.

Como nós podemos
lhe ajudar?
Sempre nos questionamos sobre nossas necessidades e convidamos você a responder mentalmente
alguns questionamentos:
- Você acredita que a vida que tem hoje é
fruto de pensamentos conscientes?
- Você tem consciência dos seus valores,
gostos, crenças, queixas ou desconfortos?
- Você percebe que em sua vida algumas
experiências se repetem com frequência?
- Você apresenta conhecimento sobre suas
emoções e sentimentos?
- Você apresenta comportamentos dos quais
não consegue obter o controle?
- Você conhece suas habilidades e potencialidades?
- Você se sente realizado ou satisfeito com
sua vida atual?
Nosso trabalho é auxiliar você a desbravar
todo o seu EU. Através da sua intencionalidade em
realizar a psicoterapia com o intuito de autoconhecimento, nós, como psicólogas clínicas, fomentamos a sua reflexão, possibilitando sua consciência
de que a solução para o seu desenvolvimento
pessoal está dentro de você. Independente dos
estímulos externos que você receba, saiba que
você é capaz de atingir o seu sucesso!

Psicólogas CAROLINE KATIUSCIA KRUMMENAUER (CRP 08/12040)
(45) 99936-0399
MARIANA DINÊS HERDT (CRP 08/26063)
(45) 99906-6770

EQUILÍBRIO
ENTRE CORPO E MENTE

Clínica Weber Saúde e Bem-Estar foi pensada e criada para oferecer o melhor em
tratamentos que buscam a harmonia e a qualidade de vida aos seus pacientes

Fotos: Divulgação

LUANA ORSATTO
FISIOTERAPEUTA PÓS-GRADUADA EM
DERMATO FUNCIONAL
CREFITO 8/146383-F
- Microﬁsioterapia
- Massagem relaxante
- Massagem terapêutica
- Massagem com pedras quentes
- Candle Massage (com velas)
- Massagem com ventosa
- Shiatsu
- Drenagem linfática
- Pós-operatório

LIZ PETERS INAMINE
MÉDICA CRM 35129
NUTRICIONISTA CRN 4346
PÓS-GRADUADA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
E NUTROLOGIA
- Emagrecimento
- Hipertroﬁa
- Suplementação
- Intolerâncias e alergias alimentares
- Diabetes
- Hipertensão arterial
- Exame de biorressonância
- Calvice e queda capilar
- Varicoses
- Hipotireoidismo
- Hipertireoidismo
- Modulação hormonal
- Fitoterapia
- Bioimpedância
- Rejuvenescimento facial
- Detoxiﬁcação

MARGARETE WEBER VICARI
MESTRE REIKI
Florais de Bach Sistêmico

equilíbrio entre corpo e mente, criando-se a necessidade de incrementar e qualiﬁcar os serviços prestados com a participação
de proﬁssionais especializados”, ressalta Maisa.
Segundo a proprietária, o objetivo da clínica é alcançado
pelos serviços prestados por estes proﬁssionais por meio da
dedicação, conhecimento e atuação multidisciplinar e integrada.
Atualmente a Clínica Weber Saúde e Bem-Estar conta
com o serviço dos seguintes proﬁssionais: personal trainer,
acupunturista, ﬁsioterapeuta, médica nutróloga e nutricionista,
biomédica, mestre reiki, fonoaudióloga, psicólogas infantil
e adulto e psicoterapeuta. “Com este time de proﬁssionais
buscamos observar os pacientes como um todo, oferecendo
tratamentos globais ou especíﬁcos”, destaca Maisa.
CRISTIANE ZIZA
CREF 030032 G/PR
BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
- Low Pressure Fitnes (LPF)
- Mat Pilates Clássico
- Personal Trainer

Leme Comunicação

A

busca incessante por qualidade de vida e bemestar! Com esse objetivo a educadora física e
especialista em Acupuntura e Terapias de Relaxamento Maisa Weber Zajac desenvolveu o
conceito da Clínica Weber Saúde e Bem-Estar em 2016.
O espaço oferece aos seus pacientes um grande número de
procedimentos inter-relacionados entre proﬁssionais que possuem o objetivo alinhado com os interesses principais da clínica.
Além de terapias e tratamentos para o corpo e mente,
disponibiliza procedimentos de estética avançada que complementam este ciclo, adicionando os cuidados com a beleza.
“Ao longo destes três anos de funcionamento da clínica, houve
o aumento signiﬁcativo e constante de pacientes em busca do

MAISA WEBER ZAJAC
PERSONAL TRAINER ESPECIALISTA EM
ACUPUNTURA E TERAPIAS DE RELAXAMENTO
CREF 013766 G/PR
- Acupuntura sistêmica e auricular
- Acupuntura pediátrica
- Bandagem neuromuscular
- Terapia com ﬂorais
- Terapia com cone chinês
- Ventosaterapia
- Magnetoterapia
- Shiatsu
- Shantala
- Personal trainer

TALITA ZAJAC DOS SANTOS
BIOMÉDICA COM HABILITAÇÃO EM ESTÉTICA,
PATOLOGIA CLÍNICA E MICROBIOLOGIA
BIÓLOGA ESPECIALISTA EM MICROBIOLOGIA
CRBM 30271
- Alopecia andrógena
- Skinbooster
- Botox
- Microagulhamento
- Preenchimento
- Fios de sustentação absorvíveis
- Procedimento Estético Injetável para
Microvasos (PEIM)
- Mesoterapia (aplicação de enzimas
para gordura localizada, celulite e
papada)
- Subcisão
- Jato de Plasma

ROSELY MONTEIRO
FONOAUDIÓLOGA
CRFA. 7314/PR
- Técnica ILIB (Terapia da Vitalidade)
- Terapia ayurveda
- Palestrante
- Practioner em PNL

INEIDE HOFFMANN
Psicoterapeuta e parapsicóloga
Terapeuta de Barras de Access

ALESSANDRA KRUMMENAUER
PSICÓLOGA
CRP 08/18956
- Especialista em Neuropsicologia
- Tutora Cogmed: treinamento em
memória operacional
- Atendimento a crianças e adolescentes
PÂMELA WINTER
CRP 08/13015
PSICÓLOGA
Pós-graduada em Educação
Infantil
Especialista em Psicologia do
Trânsito
Atendimento de adolescentes
e adultos

facebook.com/maisawebersaudeebemestar
@clinicawebersaudeebemestar

Clínica Weber
Saúde e Bem-Estar
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CIRURGIA DE CATARATA:

o retorno de uma boa visão
T
Com a evolução da oftalmologia, cirurgia
de catarata hoje é simples, levando apenas
de dez a 20 minutos para sua realização.
O paciente não tem nenhuma dor durante
o procedimento, pois é utilizada anestesia
local tópica, além da própria técnica que
evoluiu significativamente

odos os anos, a catarata é
diagnosticada em cerca de
120 mil brasileiros, segundo
dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O fato ocorre naturalmente no ser humano com o passar
dos anos e trata-se da lente natural do
olho chamada cristalino, transparente e
localizada atrás da íris, que vai ﬁcando esbranquiçada, perdendo a transparência.
“De fato não é uma doença, é uma
evolução natural do ser humano. Claro
que alguns fatores podem pré-dispor
algumas pessoas, como a exposição
excessiva ao sol e ao frio, diabetes, reações inﬂamatórias no olho e traumas.
Como a catarata é crônica e progressiva,
as pessoas vão perdendo a nitidez e o
brilho das cores e, na maioria das vezes,
apenas os óculos não são suﬁcientes”,
pontua a médica oftalmologista Verônica Perazolo.

Tratamento

O tratamento da catarata hoje é
cirúrgico. No entanto, a tecnologia em
termos de cirurgia evoluiu muito, tornando o procedimento muito seguro, com
índices de infecção praticamente nulos.
“A própria anestesia é tópica, ou seja,
apenas com algumas gotinhas. Não há
mais a necessidade de cortar o olho, é
feito apenas um ‘furinho’, que permite
a entrada de um pequeno instrumento
que contém a lente dobrada e dentro
do olho é que a lente se abrirá para se
posicionar da maneira correta, ﬁcando
no paciente o resto de sua vida”, explica
Verônica.
A médica oftalmologista menciona
que antes dos novos procedimentos
cirúrgicos, a indicação era a de que o
paciente devesse aguardar a catarata
amadurecer, ou seja, chegar no ápice
da quase perda da visão para então a
cirurgia ser realizada. “Hoje a realidade
é completamente diferente e a partir
do diagnóstico, independente da idade,
como a cirurgia conta com a tecnologia
de ondas de ultrassonograﬁa que destroem a catarata e faz sua aspiração
(facoemulsiﬁcação), o trauma é muito
menor e ela pode ser feita sem problemas”, enfatiza.
“Hoje existem lentes que são verdadeiras multifocais dentro do olho.
Além da remoção da catarata é possível,
quando necessário, inserir uma lente
multifocal que permita a independência
dos óculos. É gratiﬁcante ver o resultado”, ressalta Verônica.
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Médica oftalmologista VERÔNICA PERAZOLO (CRM 12536):
“Como a catarata é crônica e progressiva, as pessoas vão
perdendo a nitidez e o brilho das cores e, na maioria das
vezes, apenas os óculos não são suﬁcientes”

