




É muito comum a maioria das pessoas 
assumirem que a função do profissional de 
arquitetura se resume à questão estética de 
uma obra. Todavia, quando pensamos no 

arquiteto como o idealizador de um projeto, já podemos 
perceber a grande importância deste profissional para 
que a obra saia como projetado e que, durante o processo 
de execução, ele seja um facilitador.

A arquiteta e urbanista Tatiane Karine Graebin 
Priesnitz considera que hoje o profissional tem um papel 
extremamente importante na construção civil, que vai 
muito além da entrega do projeto. “É importante que 
o arquiteto tenha um contato muito próximo com o 
cliente para entender seus desejos, problemas, costumes, 
gostos. Quanto mais você souber sobre o seu cliente, 
mais sucesso você terá no projeto e acompanhamento 
da obra”, destaca.

Além de apresentar o projeto e estar ao lado do 
cliente durante a execução do mesmo, enquanto a obra 
acontece, o arquiteto precisa ter muito jogo de cintura 
para superar as adversidades que aparecem durante a 
obra em busca de atender o desejo e a necessidade de 
quem o contratou. “Para que o resultado da obra seja 
positivo, ele precisa saber lidar com todos os profissionais 
envolvidos na obra, desde o mestre de obras, o gesseiro, 
o pintor, o eletricista, entre outros”, enaltece. “Mais do 
que isso, ele precisa passar para o cliente situações que 
podem impactar no custo final da obra ou problemas que 
possam ocorrer no momento da tomada de decisão. Um 
bom relacionamento com o cliente e com todos os pro-
fissionais envolvidos é imprescindível”, ressalta Tatiane.

 O barato sai caro
Quando fazemos uma obra, mais do que em qual-

quer outra situação, o cliente pode viver na pele o ditado 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela 
Fundação Assis Gurgacz (FAG), Tatiane é master 
em Arquitetura e Lighting pelo IPOG e mestre em 
Engenharia Urbana pela Universidade Estadual de 
Maringá (UEM). 

Hoje a profissional atua no escritório Arqui-
tetos&Engenheiros Associados com mais dois 
arquitetos e três engenheiros. Durante o período 
acadêmico foi estagiária em outros escritórios de 
arquitetura, trabalhou na Prefeitura Municipal e 
posteriormente atuou como docente universitá-
ria na UEM  “Meu foco de atuação é voltado para  
projetos residenciais, corporativos, fachadas e nos 
últimos anos tenho realizado projetos de interiores,  
paisagismo e iluminação, áreas que possuem uma 
certa carência de profissionais em Marechal Cândido 
Rondon e na microrregião”, detalha Tatiane.

A� iliar o cliente na tomada de decisão, prever contratemp�  e alinhar trabalho 
de outr�  profi ssionais m� tram que o papel do arquiteto vai muito além do projeto

Arquiteta e urbanista 
TATIANE KARINE GRAEBIN PRIESNITZ

PROFISSIONAL atua em projetos de interiores, residenciais, 
corporativos, fachadas, paisagismo e iluminação

A IMPORTÂNCIA DO ARQUITETO NA OBRA
Do projeto à  ecução:

“o barato sai caro”. “Por isso 
a importância de contratar o 
arquiteto não apenas para 
elaborar o projeto, mas para 
acompanhar a execução. O 
arquiteto é quem vai conduzir 
o projeto de forma coerente 
e atendendo as necessidades 
que você tem”, pontua.

Tatiane diz que o custo 
do arquiteto gira em torno de 
4% a 5% do valor total da obra, 
entretanto, o valor praticado 
hoje está bem abaixo deste 
índice. “Ter o arquiteto ao 
seu lado permite respeitar as 
particularidades do projeto: 
se você quer um espaço 
diferenciado para seu estabe-
lecimento, se precisa de uma casa adaptada para pessoas 
com mobilidade reduzida, trabalhar com a obra em ter-
renos em declive ou aclive. Quem vai conseguir atender 
suas necessidades utilizando os recursos disponíveis em 
busca de uma obra satisfatória é o arquiteto”, enfatiza. 

Mais do que atender o desejo do cliente, o arquiteto 
também é o profissional que vai realizar o projeto de 
acordo com a legislação vigente, conforme as exigências 
de cada edificação. 

Tendências 
A facilidade de acesso à informação tem permitido 

que cada vez mais novidades apareçam para os clientes 
no ramo da arquitetura. 

Hoje, Tatiane considera que existe uma grande 
tendência em utilizar materiais naturais como a madeira 
e a pedra em junção com metais, vidros, cordas e outros 

materiais sintéticos.  “Até mesmo nos móveis vemos em larga escala a 
composição da serralheria com marcenaria e pedra natural. No design de 
interiores, o estilo escandinavo tem sido bastante utilizado principalmente 
em cozinhas, dormitórios e ambientes de convivência, com características 
mais simples, cores neutras e bastante luz natural, pois traz um certo 
aconchego para o recinto”, comenta.

A profissional trabalha com uma diversidade de materiais, contudo, 
tem preferência por desenvolver projetos que explorem materiais mais 
naturais, como pedras e madeira. “Gosto das novidades que o mercado 
traz e sempre busco sair na frente, por isso participo constantemente de 
visitas técnicas, feiras de arquitetura e design e mostras como a Casacor”, 
compartilha. 

Recentemente, Tatiane ingressou em um novo empreendimento, uma 
marmoraria - Unika Design em Pedras - que traz para Marechal Cândido 
Rondon e região materiais diferenciados, que são buscados em feiras e 
eventos em outras cidades e Estados brasileiros. “A marmoraria é algo 
que vem a somar na minha profissão,  permitindo firmar parcerias com 
colegas da profissão para apresentar um trabalho cada vez melhor, tanto 
na diversidade, quanto na qualidade”, expõe. 
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Cada mulher é aquilo 
que ela faz de si própria

Editorial

04 Revista Mulher

As mulheres exercem cada vez mais um papel de 
protagonistas.
Nas últimas décadas, a luta feminina aumentou 
seu espaço nas estruturas sociais, abandonando 
a figura de mera dona de casa e ocupando im-

portantes cargos na sociedade, tendo voz ativa e decisiva na 
tomada de decisões políticas e empresariais. 

A mulher de 2020 mostra como viver uma vida significativa 
de autoconhecimento e realização plena, conservando seus 
valores próprios. 

O crescimento do número de mulheres em lugares ante-
riormente ocupados apenas por homens contribui para que 
haja mais valores femininos no campo profissional, imprimindo 
características como compreensão, paciência, atenção, 
intuição e solidariedade.

É importante permitir-lhe conservar a cultura própria da 
figura feminina no trabalho e na política, buscando melhores 
oportunidades profissionais em proporções de igualdade, 
sem diminuir ou perder a qualidade de vida pessoal, de sua 
força e determinação.

A mulher de 2020 
mostra como 
viver uma vida 
significativa de 
autoconhecimento 
e realização plena, 
conservando seus 
valores próprios
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INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS REPETITIVAS PODEM AFETAR

As doenças respiratórias são muito 
comuns na infância e têm causas 
diversas, principalmente de natu-
reza alérgica e infecciosa. Essas 

doenças podem aparecer logo nos primeiros 
anos de vida, e sem o tratamento adequado 
afetam a qualidade de vida dos pequenos.

A pediatra especialista em pneumologia 
infantil doutora Cristina Costa Parreira tem 
como foco principal a atenção a pacientes que 
apresentam infecções respiratórias repetitivas 
na infância.  

Ela orienta que os pais devem ficar alertas 
quando a criança apresentar mais de quatro 
quadros de infecções respiratórias por ano. 
“A repetição dos quadros pode ser ao acaso, 
mas precisamos fazer a investigação porque 
na maioria das vezes pode haver uma causa de 
base, como refluxo gastroesofágico, doença 
obstrutiva, má formação genética, aspiração 
de corpo estranho, imunodeficiência, doença 
alérgica respiratória como a asma e a rinite e 
até alergia alimentar”, enaltece.

A abordagem do especialista em Pneu-
mologia infantil tem como objetivo uma 
investigação clínica criteriosa com história, 
condições ambientais, histórico familiar, exame 
físico e exames complementares. “Precisamos 
encontrar se há uma peça montada errada no 
quebra-cabeça”, salienta.

Muitas das crianças com infecções respira-
tórias de repetição apresentam predisposição 
genética a doenças alérgicas, como a rinite e a 
asma, quadros que não têm cura, mas possuem 
tratamentos de controle eficazes.

É importante que a criança não seja exposta 
a alérgenos como ácaros, mofo, poeira, pelos de 
animais e cigarro. Portanto, deve ser rigorosa a 

higiene ambiental dos lugares de permanência 
da criança. 

Na região Oeste do Paraná, o período da co-
lheita é um fator ambiental que contribui muito 
para o desencadeamento das crises alérgicas. 
“A alergia não é algo que a criança adquire. Ela 
já nasce com essa predisposição genética, mas 
com o decorrer da exposição ambiental, suas 
células vão se sensibilizando, iniciando as crises 
respiratórias”, pontua a pneumologista.

Qualidade de vida
Quanto mais cedo diagnosticada a origem 

das infecções respiratórias de repetição da 
criança, melhores os resultados, pois diminui-se 
a chance de lesão tecidual com consequências 
crônicas.

No acompanhamento regular com o 
pneumopediatra é necessária a participação e 
colaboração dos pais e responsáveis e da própria 
criança para aprender a lidar com as situações 
de crise e a fazer prevenções para que ela viva 
a vida normalmente. 

Quando as orientações são seguidas à risca, 
o tratamento é extremamente efetivo e permite 
que a criança realize todas as atividades do seu 
dia a dia. “O objetivo do tratamento é esse: 
permitir que a criança brinque como qualquer 
outra, ande na rua, estude, pratique esportes e 
até tome chuva. Seja feliz. É importante não ser 
rotulada de doente”, observa a médica. “Não 
queremos colocar a criança em uma bolha, 
que ela viva isolada, muito pelo contrário. O 
tratamento serve para que ela tenha liberdade 
no seu cotidiano, nem que para isso ela preci-
se fazer o uso de medicamentos”, destaca a 
doutora Cristina.
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20 anos de Clínica Vida 
A doutora Cristina Costa Parreira dedica-se ao 

atendimento em pneumopediatra desde o início da sua 
formação e, em Marechal Cândido Rondon, desde 2000.

Em 2020 ela e o marido, o gastrocirurgião doutor 
Darlan J. R. Parreira, celebram junto de sua equipe 
20 anos de atuação em Marechal Rondon, na Clínica 
Vida. “Chegamos ao município recém-formados, com 
nossos filhos ainda pequenos, e graças à confiança da 
comunidade hoje comemoramos o sucesso do nosso 
trabalho”, enfatiza.

Além de ter atendido seus pacientes por muitos 
anos como plantonista e na pediatria geral, a doutora 
Cristina diz que a confiança dos rondonenses permitiu 
que ela passasse a atuar com mais exclusividade na 

pneumopediatria, uma área pela qual é apaixonada. 
“Só temos que agradecer por toda a confiança e 
carinho. Trilhamos nosso caminho profissional 
com muita dedicação e estudo. Tentamos dar a 
melhor base e incentivo para nossos filhos, Vitor 
e Felipe, que hoje também estudam seguindo a 
mesma carreira dos pais, a Medicina. Por toda 
essa história, somos muito gratos”, frisa a 
pneumopediatra.

Doutora CRISTINA COSTA PARREIRA e o doutor 
DARLAN J. R. PARREIRA com os fi lhos VITOR e FELIPE

Especialista em Pneumopediatria, doutora Cristina C� ta 
Parreira alerta sobre �  sintomas do problema e orienta sobre as 
formas de tratamento e controle das doenças
Parreira alerta sobre �  sintomas do problema e orienta sobre as 

QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS

Doutora CRISTINA COSTA PARREIRA é pediatra 
especialista em Pneumologia infantil

Arquivo pessoal

Revelest 





OS CLÁSSICOS 
CONTEMPORÂNEOS: 

Joias Canaã dá dicas sobre as tendências em cores, estil	  e 
combinações de joias e acessóri	  para a temporada
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as tendências de 
joias para 2020

Azul é a cor mais quente
Seguindo a Pantone, empresa ame-

ricana de consultoria de cores, a cor do 
ano para as joias também é o “Classic 
Blue”. De acordo com a marca, que lança 
as tendências em cores que dominam o 
mundo da moda, design e decoração, a 
tonalidade faz referência ao céu do en-
tardecer e à comunicação, à introspecção 
e à clareza

O brilho do ouro
Este ano também promete ser mar-

cado por acessórios com a cor dourada.
Seja em brincos e colares mais 

pequenos e delicados, colares estilo 
gravatinha, na combinação de anéis ou 
na sobreposição de colares, a cor não 
vai sair da cabeça - e das mãos - nesta 
temporada. 

As pérolas voltaram
Quem não tem pelo menos uma pérola na 

caixinha de joias? Seja herança da avó, achado 
em brechó ou até mesmo uma peça com design 
contemporâneo. 

As pérolas são sofi sticadas e elegantes, se-
jam em brincos, colares, pulseiras ou broches.

Durante muito tempo, as pérolas redondas 
eram as mais apreciadas, tidas com perfeitas. 
Atualmente, as irregulares são muito usadas, 
assim como aquelas em forma de gota (para 
brincos), lágrima e cone.

Pedras peroladas
Para reafirmar ainda mais que a 

tendência das pérolas estão no posto de 
favoritas, as pedras peroladas também 
aparecem com grande destaque nesta 
temporada. 

Em brincos, colares, pulseiras e anéis, 
as peças ganham um charme todo especial 
pelo trabalho feito nas pedras naturais, 
deixando-as mais brilhosas.



Bigodes compridos, ronronados e muito carinho. Apesar 
de muitas pessoas considerarem os gatos animais inde-
pendentes e pouco sociáveis, quem é gateiro sabe do 
amor que é compartilhado entre o dono e seu bichano. 

Apesar de amar trabalhar com cachorros, a veterinária Dejenani 
Sachser não nega que os gatos têm um lugar especial em seu coração. 

Graduada em Medicina Veterinária há 18 anos, Dejenani é especia-
lista em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, além de contar 
com cursos de dermatologia e especialidade em felinos. 

Desde criança a profi ssional conta que sonhava em se tornar veteriná-
ria e nunca teve dúvida da escolha da carreira. “Depois que comecei a cuidar 
de cães e gatos essa escolha só se reafi rmou. Eu me realizo profi ssionalmente 
e é o que eu amo fazer. É o que me tira da cama todas as manhãs com muita 
vontade de trabalhar, porque lidar com animais é muito gratifi cante. Existe 
uma troca muito verdadeira com eles”, descreve. 

Logo no início da carreira Dejenani teve a oportunidade de trabalhar por 
um ano exclusivamente com o atendimento de felinos, fato que colaborou 
para aumentar o amor da profi ssional para com os bichanos. “Logicamente 
que eu também amo trabalhar com cães, mas os gatos têm particularidades 
que me fazem encantar pela espécie”, ressalta. 

Quando abriu sua clínica veterinária em Marechal Cândido Rondon, a 
Animavet, há dez anos, Dejenani diz que acabou afastando-se do cuidado de 
felinos por conta de a maioria das pessoas da região ter mais apego aos cães. 
“Mas isso mudou consideravelmente nos últimos anos. A verticalização da cidade 
colaborou muito para que os gatos se tornassem a maioria dos pets nas residências. 
Inclusive há diversos estudos que apontam que nos próximos dez anos a população 
de gatos será maior do que a de cachorros”, salienta Dejenani.

Referência no manejo de Sphynx

Novidades para 2020

Apa� onada por pequen�  animais, 
médica veterinária Dejenani Sachser 
tornou-se referência no Brasil para o 
cuidado de gat�  da raça Sphynx

Médica veterinária DEJENANI SACHSER

Com mais de nove mil seguidores no 
Instagram, Dejenani compartilha dicas 
e curiosidades para o cuidado com os 
Sphynx, outras raças de felinos e cães

Há cerca de quatro anos, a profi ssional também apresen-
tou para o mercado uma raça bastante peculiar: os Sphynx. 

Com olhos grandes, orelhas pontudas e rosto afi nado, 
além de, é claro, não serem peludinhos como a maioria dos 
animais da espécie, os gatos da raça Sphynx podem causar 
certa estranheza quando vistos pela primeira vez. 

A aparência, porém, é a única coisa diferente dos demais 
gatos, já que a raça é tão amorosa e tem o comportamento 
similar ao de qualquer outro gato. “Eu trouxe a raça para cá 
por uma vontade particular. Sou apaixonada pelos Sphynx. É 
uma raça diferente, muito afetuosa, amorosa, companheira, 
ama passear de coleira e estar junto do dono”, expõe. “E isso 
acabou me abrindo muitas portas profi ssionais, me fazendo 
atender muito mais gatos na clínica e a compartilhar muitas 
informações sobre a raça nas redes sociais”, menciona. 

Com mais de nove mil seguidores na conta do Instagram 

@ gatil_sphynxlisvic, a médica veterinária compartilha dicas e 
curiosidades dos Sphynx relacionadas à saúde, características, 
comportamento, cuidados de higiene, alimentação e medi-
cação. “Com isso, me tornei uma profi ssional de referência 
para a raça em todo o Brasil, já que são poucos criadores no 
país e muitos não compartilham informações e experiências”, 
pontuua. 

A paixão pelos Sphynx também fez com que Dejenani pas-
sasse a empreender com uma loja virtual de roupas específi cas 
para a raça, no www.lisvic.com.br. “O Instagram acabou se tor-
nando também uma ferramenta de trabalho, onde compartilho 
informações não apenas sobre os Sphynx, mas sobre outras 
raças de felinos e cães”, enfatiza.

Além dos vídeos com dicas, Dejenani realiza consultorias 
on-line e o seu trabalho na plataforma virtual também a levou a 
ser convidada para diversos congressos para felinos e cães. 

A paixão por pequenos ani-
mais e o espírito empreendedor 
de Dejenani também serão os 
combustíveis para um novo 
empreendimento no município 
em 2020. “Buscamos constan-
temente trazer novidades para 

os gateiros e cachorreiros de 
Marechal Rondon, mostrando 
que a nossa cidade está cres-
cendo e tem mercado para 
inovações”, destaca. “Estamos 
com um novo empreendimento 
que será inaugurado no início 

do segundo semestre deste 
ano, junto a um grande investi-
mento que está sendo feito em 
nossa cidade”, adianta a médica 
veterinária. 
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Pa� ão
POR BIGODES

Com mais de nove mil seguidores no 
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Para muitas pessoas, aliar 
tratamentos estéticos a 
mudanças nos hábitos ali-
mentares e de exercícios 

físicos são o combustível extra em 
busca de um corpo mais bonito.

É por isso que a esteticista Joseni 
Palinski Rauber, que atua há mais de 
cinco anos na área, desenvolveu o 
programa “Vida Saudável”.

O objetivo do projeto é auxiliar 
seus clientes na perda de peso e na 
conquista de novos hábitos. “Busca-
mos auxiliar as pessoas a conquista-
rem uma vida mais saudável, sentindo-
-se mais dispostas e mais bonitas por 

meio dos procedimentos 
estéticos. São dois meses 
para a pessoa transfor-
mar seu estilo de vida”, 
ressalta. 

A profi ssional oferece 
aos seus clientes um pro-
grama de dois meses com 
acompanhamento de uma 
equipe multidisciplinar.

Além dos procedimen-
tos de estética corporal 
executados por Joseni, os 
clientes também passam 
por tratamento com nutri-
cionista e personal trainer.
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Equilíbrio entre corpo e mente

Acompanhamento personal� ado

Tratamento completo

Esteticista J� eni Palinski Rauber oferece 
tratament�  de estética corporal e facial e, 
por meio do projeto “Vida Saudável”, alia 
procediment�  para equilíbrio emocional 
em busca de melhores resultad� 
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Mais do que cuidar do exterior, a esteticista lembra que é de 
extrema importância ter atenção ao interior, pois nossa saúde 
emocional tem grande peso nos resultados de tratamentos 
para perda de peso. “Por isso os clientes também realizam ses-
sões de barras de acces, que oportuniza esse cuidado especial 
com nosso interior a fi m de intensifi car ainda mais os resulta-
dos”, salienta Joseni.
Ela explica que as barras são 32 pontos mapeados na cabeça e es-
tão relacionados a diferentes áreas da vida. Durante uma sessão 
de barras de access, o praticante toca suavemente esses pontos 
para liberar a carga eletromagnética de todos os pensamentos, 
sentimentos, emoções, limitações, medos e crenças que estão 
limitando a pessoa. 

Com o fi m dos dois meses de programa, Joseni menciona que a 
equipe não deixa de acompanhar os participantes no dia a dia para 
que os novos hábitos se tornem duradouros. “O programa Vida 
Saudável objetiva não só perda de peso, mas que a pessoa tenha 
uma vida nova: com mais disposição, novos hábitos e qualidade de 
vida”, enaltece a profi ssional. 

Além do programa Vida Saudável, a esteticista 
também oferece a seus clientes diversos outros 
tratamentos individuais de estética facial e corpo-
ral. “Um dos tratamentos pela qual sou apaixonada 
devido aos resultados satisfatórios é o microagulha-
mento com drug delivery”, enfatiza. 

Este procedimento tem ganhado cada vez mais 
espaço no trata-
mento contra en-
velhecimento por 

facilitar e potencializar a penetração dos produtos 
nas camadas internas da pele. Isso reduz não só o 
tempo necessário para que o resultado apareça como 
o número de sessões do tratamento em questão.

Joseni expõe que o microagulhamento com drug 
delivery é indicado para tratamento de manchas, 
rugas, fl acidez, rejuvenescimento, poros abertos, 
cicatrizes, estrias, cicatrizes de acne, olheiras e queda 
de cabelo. “Este é um tratamento bem completo”, 
resume a profi ssional.
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JOSENI PALINSKI RAUBER é graduada em Estética e Imagem 
pessoal pela Universidade Norte do Paraná (Unopar). A 
profi ssional atende no Salão Belezza Rara

A esteticista também 
oferece a seus clientes 

sessões de depilação a laser



“Não são nossas condições, 
mas, sim, nossas decisões 
que nos levam ao sucesso”.

A frase é da fundadora da Mary Kay Cos-
metics , Mary Kay Ash, inspiração da diretora de 
Vendas Independente Mary Kay Marisa Dupont, 
que há seis anos dedica-se a transformar a vida 
de mulheres em Marechal Cândido Rondon. 

A história de Marisa com a Mary Kay 
começou por acaso. Em busca de conquistar 
renda extra, ingressou na empresa sem nem 
mesmo conhecer os produtos. Porém, logo 
que começou a trabalhar como consultora 
e conhecer mais sobre a marca, sua vida se 
transformou. “Quando conheci os produtos, 
o plano de carreira e principalmente a filosofia 
da marca eu me apaixonei por tudo”, revela. 

Por dois anos e meio Marisa atuou como 
consultora de beleza, contudo, em um mo-
mento bastante delicado de sua vida, decidiu 
dedicar-se exclusivamente ao trabalho desen-
volvido na Mary Kay por conta da flexibilidade 
de horários e agenda. “Foi durante a gestação 
do meu filho Davi. Decidi que depois do nas-
cimento dele, atuaria apenas com a empresa. 
Todavia, no oitavo mês de gestação, ele nos 
deixou. Mas a vontade de seguir trabalhando 
com a Mary Kay não”, compartilha. 

Em apenas três meses depois de entrar 
em contato com a empresa expressando o 
desejo de tornar-se diretora, Marisa conquistou 
o cargo e passou a liderar a Unidade Brilho 
Rosa. “A partir daí as coisas foram acontecendo 
muito rápido. No mesmo ano que me tornei 
diretora ganhei um cruzeiro e no mês seguinte 
o primeiro carro rosa”, compartilha. 

Conquistas e 
reconhecimento 
Com a dedicação e o crescimento de 

sua equipe, Marisa continuou colecionando 
conquistas. 

Casada com o empresário Maykel Liotto, Marisa é 
mãe de Vinícius Dupont de Andrade e alguns anjinhos 
que já não estão mais ao lado da família. De origem 
humilde, sua família trabalhava na roça. Durante sua 
vida, passou por diversos momentos bastante deli-
cados, mas que serviram de aprendizado. “Sempre 
preferi focar nas muitas coisas boas que eu tinha para 
agradecer do que na tristeza. Acredito que isso também 
me trouxe grandes resultados. Diferente de muitas 
pessoas, não desisto na primeira dificuldade”, destaca. 

Para a diretora de Vendas Independente da 
Mary Kay Marisa Dupont, reconhecimento 
e oportunidades oferecidas pela empresa são 
combustível na busca pelo sucesso pessoal

Diretora de Vendas Independente 
Mary Kay MARISA DUPONT

Segundo carro rosa conquistado por MARISA DUPONT e SUA EQUIPE, a 
UNIDADE BRILHO ROSA, foi apresentado no início do mês de março
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POR MEIO DA BELEZA
Transformando vidas

Entre joias, relógios, presentes e viagens ofere-
cidas pela  Mary Kay, a profissional já participou do 
Festival dos Lábios em São Paulo, acompanhando 
palestras e treinamentos com maquiadores renoma-
dos, bem como fez viagens turísticas para a Costa do 
Sauípe, na Bahia, para o Caribe, além de ter ganhado 
um vale viagem de R$ 9 mil. “Desde que me tornei 
diretora há quatro anos, sempre sou destaque em 
nosso Seminário Nacional, onde as diretoras da 
Mary Kay de todo o Brasil são reconhecidas em 
algumas áreas”, comenta. 

Nos últimos três anos, Marisa ficou no top três 
na categoria “Vendas Pessoal Diretora”, “Cortes 
das Unidades” e “Cortes de Início”. Há três anos, 
tornou-se a Rainha na categoria Vendas Pessoal 
Diretora, que reconhece a diretora Mary Kay de 
maior destaque no Brasil. “É uma grande honra 
ser reconhecida pelo trabalho que realizo junto da 
minha equipe. As atividades que realizamos juntas 
é um dos fatores que nos levam a ter esse destaque. 
Estamos crescendo juntas. Somos mulheres empode-
radas que andam de mãos dadas em busca do sucesso”, 
expõe Marisa. 

Ela diz que um dos principais “combustíveis” para o tra-
balho desenvolvido por ela é o reconhecimento da Mary Kay. 
“Apesar de muitas pessoas dizerem que as metas colocadas 
pela empresa são muito altas, eu sempre digo que a Mary 
Kay nos coloca requisitos e nós só cumprimos se quisermos. 
E o que nos faz cumprir é justamente o que a empresa nos 
propõe em troca da dedicação. Ser reconhecido pelo seu 
trabalho de forma tão grandiosa e carinhosa como a Mary 
Kay faz é maravilhoso”, enaltece. 

 Vidas transformadas 
Inspirada pelas palavras de Mary Kay Ash, empresária 

americana fundadora da Mary Kay Cosmetics, Marisa men-
ciona que é preciso olhar para o outro de forma a fazer com 
que ele sinta-se importante. “E é isso que fazemos com nossas 
clientes. As diretoras passam esse sentimento para as con-
sultoras de beleza e elas para nossas clientes. Temos como 
aspecto principal no nosso trabalho a valorização pessoal. É 
claro que nossos produtos são os melhores, mas a Mary Kay 
vai muito além disso”, considera. 

Ao afirmar que a Mary Kay transformou sua vida, Marisa garante 
ser apaixonada pelo que faz. Estar à frente da Unidade Brilho Rosa, 
poder empoderar mulheres, levar autoestima para suas consultoras 
e clientes é extraordinária. “A Mary Kay transforma vidas. Nós trans-
formamos vidas. Receber o agradecimento de alguém que teve a vida 
transformada pela empresa não tem dinheiro que pague. Mostrar essa 
oportunidade e receber o agradecimento é muito mais importante que 
um carro rosa ou qualquer viagem”, frisa Marisa. 

11REVISTA Mulher

“
Ter resiliência, fazer tudo com 
muito amor, dar o melhor de si, 
olhar para o próximo e fazer com 
que ele sinta-se importante para 
como todos nós merecemos, 
com certeza faz toda diferença. 
Sonhe, acredite e realize. Você 
também pode!

Sobre Marisa Dupont



Em um tempo onde a competitividade, as 
comparações, os altos níveis de exigência 
pessoais e profissionais, assim como as 
distorções a respeito do que são heróis 

e/ou heroínas, certo ou errado, bonito ou feio, ser a 
gente mesmo, na essência, se torna algo muito 
complexo.

Ana Maria Canton é palestrante, educadora e life & business coach.
Formada pela Academia Brasileira de Coaching (IBC), é analista de perfil com-

portamental e representacional, palestrante formada pela Academia Brasileira de 
Palestrantes de São Paulo. 

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste), especialista em Gestão Bancária e Cooperativismo pela União do Ensino 
Superior do Paraná (Uespar), MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Univel Cen-
tro Universitário, MBA Executivo em Liderança e Gestão Organizacional pelo Instituto 
Franklin Covey Business School, certificada pelo Programa de Desenvolvimento de 
Líderes  pela Pontifica Universidade Católica do Paraná (PUCPR), formada em Relações 
Humanas e Comunicação Eficaz pela Dale Carnegie Training pelo Instituto Enegrama 
-  Análise do Comportamento Humano. Também é professora de pós-graduação na 
Faculdade Assis Gurgacz (FAG).

Tem experiência profissional em cooperativismo de crédito, inclusive como  diretora 
executiva de desenvolvimento e desde 2010 promove o desenvolvimento humano e 
profissional através de treinamentos, coaching e palestras. 

É esposa do empresário Marcelo Possolli e mãe do pequeno Luigi. 

Life & business coach Ana Maria Canton compartilha, 
com base na � periência vivida por ela mesma, �  
desafi �  de ser quem você verdadeiramente é

Palestrante, educadora, life & business coach 
ANA MARIA CANTON

ANA MARIA CANTON, 
o esposo MARCELO POSSOLLI e o fILHO LUIGI
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DE SERMOS NÓS MESMOS
A difícil tarefa 

De alguma forma todos buscamos seres humanos 
iguais ou semelhantes a nós, pessoas com as mesmas 
opiniões, sentimentos, valores e crenças, por isso a 
diferença nos outros nos incomoda tanto. Eles traem 
nossos princípios.

Poucas pessoas possuem a coragem 
de realmente ser elas mesmas. A pressão 
contrária é muito grande e assim a maioria 
tenta se adequar ao comportamento 
social vigente e aos poucos se transforma 
naquilo que não é. 

Com mais de 20 anos de experiência 
no mundo coorporativo, em especial 

nos últimos dez anos, nos quais 
dedicou-se ao desenvolvimento 

humano e profissional, a pa-
lestrante, educadora e  life 
e business coach Ana Maria 
Canton compartilha que, 
por meio de estudos sobre 
comportamento humano, 
precisou se redescobrir e 
se reinventar muitas vezes. 
“Ao desempenhar os múl-
tiplos papéis do cotidiano, 

de mulher, esposa, mãe, em-
presária, amiga, dona de casa 

entre tantas outras atribuições, 
muitas vezes nos esquecemos 

de quem nós verdadeiramente 
somos”, salienta.

Para Ana Maria, o processo 
de autoconhecimento e de desen-

volvimento precisa ser constante. 
Hoje, com 38 anos, casada e mãe, 

desempenhando sua carreira como 
palestrante, empresária, educadora 
e coach ela pontua que tem como a 
maior e mais valiosa conquista pessoal 
a liberdade de poder ser ela mesma. 

“Ser eu, na essência e em todos os lugares. O equilíbrio entre vida pessoal, 
trabalho e financeiro é uma consequência muito positiva disso”, sintetiza. 

A profissional considera que ser você mesmo é uma tarefa difícil e 
exaustiva. Segundo ela, é um trabalho diário, pois a todos os momentos 
sofremos influências profundas para, de alguma forma, reconstruir 
nossa personalidade. 

Seja da família, da escola, da Igreja, da empresa, do clube, dos 
amigos ou da sociedade. “Tenho consciência de que mudar é a nossa 
única certeza na vida. É inevitável. Mas desde que isso seja feito para 
o seu próprio desenvolvimento pessoal, não para agradar os outros ou 
construir personagens politicamente corretos”, pontua. “Por isso volto 
a afirmar: nada é mais libertador do que poder ser a gente mesmo”, 
destaca Ana Maria. 

gente mesmo, na essência, se torna algo muito 
complexo.

ANA MARIA CANTON, 
o esposo MARCELO POSSOLLI e o fILHO LUIGI

Poucas pessoas possuem a coragem 
de realmente ser elas mesmas. A pressão 
contrária é muito grande e assim a maioria 
tenta se adequar ao comportamento 
social vigente e aos poucos se transforma 
naquilo que não é. 

Com mais de 20 anos de experiência 
no mundo coorporativo, em especial 

nos últimos dez anos, nos quais 
dedicou-se ao desenvolvimento 

humano e profissional, a pa-

entre tantas outras atribuições, 
muitas vezes nos esquecemos 

de quem nós verdadeiramente 
somos”, salienta.

de autoconhecimento e de desen-
volvimento precisa ser constante. 

Hoje, com 38 anos, casada e mãe, 
desempenhando sua carreira como 
palestrante, empresária, educadora 
e coach ela pontua que tem como a 
maior e mais valiosa conquista pessoal 
a liberdade de poder ser ela mesma. 

Sobre a profissional 
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Ter um belo enxoval em casa não 
é uma exclusividade apenas 
para quem vai casar. Além de 
embelezar os ambientes, pro-

porcionando um sentimento de carinho e 
aconchego nos cômodos, itens de cama, 
mesa e banho são fundamentais para a 
organização e bom funcionamento do lar. 

A empresária Lorita Von Mühlen, que 
trabalha no ramo de confecção de enxo-
vais há mais de 20 anos, apresenta a seus 
clientes diversos itens para compor todos 
os cômodos da casa, desde os jogos de 
toalhas de banho e rosto para o banheiro e 
lavabo, jogos de cama, cobre leito, colchas e 
edredons para os quartos, até os panos de 
prato e toalhas de mesa, jogos americanos e 
guardanapos para a cozinha. “Além de todas 
as peças que compõem o enxoval de uma 
casa, também trabalhamos com almofadas, 
tapetes, difusores de ambiente, papéis de 
parede e acessórios para cortinas. Tudo o 
que você precisar para qualquer ambiente 
da casa você encontra na Lorita Atelier”, 
destaca a empresária. 

 Cortinas 
Além das peças de enxoval, Lorita tam-

bém trabalha com a confecção de cortinas 
sob medida, peças primordiais em uma casa. 

De acordo com as preferências de cada 
cliente, a empresária explica que existem 
diversas opções de tecidos e tendências para 
a produção das peças, bem como os modelos 
mais tradicionais de persianas, e com uso da 
tecnologia nas costinhas de controle remoto. 
“Se a busca é por um ambiente personalizado, 
o ideal é fazer uma composição de tecidos 
combinando com os tons dos sofás e poltro-
nas, em busca de um ambiente harmonioso”, 
menciona. 

Além das peças disponíveis na loja, na 
Lorita Atelier também é possível encomendar 
peças sob medida, tanto na linha de cortinas 
quanto de enxovais. “Realizamos atendi-
mento a domicílio para tirar as medidas e 
fazer uma avaliação do ambiente, indicando 
o tipo de cortina e tecido que será o ideal, 
decidindo junto com o cliente o que fi ca 
melhor para aquele ambiente em especial”, 
comenta Lorita. 

� periência
Com 20 anos de experiência no ramo de 

cortinas e enxovais, Lorita se apaixonou pela 
área inspirada pela mãe, que tinha uma sala de 
costura de roupas. “Eu comecei costurando 
roupas, mas não me identifi quei, pois eram 
muitos detalhes, tecidos planos, medidas 
sempre diferentes. Foi então que comecei 
com enxovais de bebês e colchas, área pela 
qual me apaixonei”, lembra. 

No início da carreira, Lorita trabalhava 
em casa e há cinco anos abriu sua loja, na 
qual ela apresenta peças de marcas como 
Buddemeyer, Altenburg, difusores Além da 
Arte e tecidos Corttex, bem como peças sob 
medida. “O meu atelier é um sonho realiza-
do”, enaltece Lorita.

CORTINAS E ENXOVAIS:
um presente a si mesmo
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Peças produzidas especialmente 
para quarto, cozinha, sala e 

banheiro embel� am �  ambientes 
e proporcionam organ� ação 

para o   ncionamento do lar
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Melhorar a qualidade de vida 
e desenvolver as habilidades 
pessoais é um desejo de 
muitas pessoas que querem 

crescer no campo pessoal em busca de re-
fl exos positivos no trabalho e nas relações 
interpessoais. 

Tais habilidades contribuem com a 
construção do conhecimento humano e a 
realização de sonhos e aspirações.

Para quem busca transformar sua vida e 
alcançar esses objetivos, o curso de Desen-
volvimento Pessoal ministrado pela psicólo-
ga e Master Practitioner em Programação 
Neurolinguística (PNL) Emily Valandro é uma 

experiência única. 
A capacitação proporciona conhecimento 

sobre si mesmo e sobre a vida, por meio de 
técnicas avançadas e metodologia científi ca. 
“Cada cliente tem oportunidade de desen-
volver-se aplicando soluções no dia a dia e 
utilizando as melhores estratégias para acom-
panhar seus resultados”, expõe a psicóloga. 

Ao contrário de processos superfi ciais, 
o curso ministrado pela psicóloga envolve 
todas as áreas da vida de maneira profunda 
e duradoura. “Minha maior missão enquanto 
profissional de Psicologia é proporcionar 
transformações reais. Esse é meu legado”, 
frisa.  
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FERRAMENTA PARA 
O SUCESSO
Psicóloga Emily Valandro trabalha com o conceito 
de “vida real” para atender as reais necessidades 
e objetiv�  de cada cliente, em busca de benefíci�  
signifi cativ�  e duradour� 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL COMO 

experiência única. 
A capacitação proporciona conhecimento 

sobre si mesmo e sobre a vida, por meio de 
técnicas avançadas e metodologia científi ca. 
“Cada cliente tem oportunidade de desen-
volver-se aplicando soluções no dia a dia e 

FERRAMENTA PARA 
Psicóloga Emily Valandro trabalha com o conceito 
de “vida real” para atender as reais necessidades 
e objetiv�  de cada cliente, em busca de benefíci�  

DESENVOLVIMENTO PESSOAL COMO 

Sobre 
Emily Valandro
Psicóloga e Master Practioner 

em PNL, construí minha carreira 
na área de desenvolvimento 
humano.

Apaixonada pelo conhecimen-
to e comportamento humano e 
sempre atenta às necessidades 
reais das pessoas, descobri no 
desenvolvimento pessoal uma 
poderosa ferramenta de sucesso 
em todos os âmbitos da vida.

Minha história de evolução é 
atrelada a minha missão profi ssio-
nal: desenvolver pessoas com ex-
celência. Por isso, a utilização do 
conceito “vida real” - para atender 
as reais necessidades e objetivos 
de cada pessoa que passa por 
mim, sendo que os benefícios são 
signifi cativos e duradouros. 

Meu diferencial é acompanhar 
o resultado de cada cliente, mes-
mo após a conclusão dos cursos, 
conexão essa que se dá através de 
relatos de vivências do dia a dia e 
material de apoio para desenvolvi-
mento contínuo que ofereço para 
todos os clientes.

Fazer o curso de Desenvolvi-
mento Pessoal foi simples-
mente maravilhoso. Pude 
colocar em prática tudo o que 
a Psicóloga Emily nos ensinou. 

As técnicas ensinadas me mostraram a 
importância de primeiro nos conhecermos 
internamente, compreender como estou 
comigo mesma, dentre tantas outras téc-
nicas. Além disso, foi muito importante 
me conhecer ainda mais como pessoa para 
melhorar o convívio profi ssional e familiar. 
Sugiro que, se   puderem, invistam em si 
mesmos! Vale muito a pena todo o conhe-
cimento adquirido. Gratidão, Emily, por 
toda sua dedicação, empenho e por todo 
o auxílio. Foram momentos inesquecíveis 
que passamos juntas”.

Depoimento de Vanessa Aline 
Zorzanello, que realizou o curso de 
Desenvolvimento Pessoal

Fiquei sabendo do curso por 
indicação de uma amiga que 
sabia que eu estava passando 
por algumas dificuldades 
em algumas áreas da minha 

vida, e me aconselhou a tentar. Desde o 
primeiro dia do curso tive a certeza que 
seria algo para trazer uma mudança na 
minha vida, e realmente trouxe. No curso 
ministrado pela Psicóloga Emily você ga-
nha liberdade para se expressar dentro 
da sua própria realidade. Todo conhe-
cimento adquirido não é só aprendido, 
mas também aplicado. Aprendi técnicas 
para deixar meu dia a dia mais leve e a 
mim também. E aquela frase clichê que 
vemos por ai “quando você muda a si, tudo 
muda”, fi nalmente fez sentido para mim. 
Só tenho a agradecer a Emily por ter me 
proporcionado essa experiência incrível.

Eduarda Pasinato
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Psicóloga e Master Practitioner em PNL 
EMILY VALANDRO (CRP 08/26449)



ual o melhor momento para entrar com 
o pedido de aposentadoria? De acordo 
com a advogada previdenciarista Jane 
Regina Radke, depende de cada caso. 
“Muitos deverão esperar um, dois, três 
ou mais anos, por exemplo, para ter 

aposentadoria integral”, comenta. 
Com a reforma da Previdência Social entraram em 

vigor novas regras para que os trabalhadores tenham 
acesso ao benefício. Com isso, também surgiram 
muitas dúvidas. 

Jane esclarece que para quem já está aposen-
tado não há alterações. Também não há direito à 
reaposentação ou à desaposentação para quem 
aposentou e continuou contribuindo, pois o Superior 
Tribunal Federal (STF) proferiu entendimento de que 
não há previsão legal de tal direito, mencionando que 
“no âmbito do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) somente lei pode criar benefícios e vantagens 
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal 
do direito à ‘desaposentação’ ou à ‘reaposentação’”.

Para aqueles que já tinham reunido as condições 
para aposentadoria antes da reforma, a advogada 
pontua que essas pessoas seguem com o direito ga-
rantido pelas regras antigas. “Mesmo com a reforma, 
as pessoas ainda podem usufruir dessas regras, desde 
que tenham completado os requisitos necessários 
até o dia 12 de novembro de 2019. Ou seja, homens 
35 anos e mulheres 30 anos, sem a exigência da idade 
mínima”, informa. 

No geral, a reforma fi xa uma idade mínima de 
aposentadoria de 65 anos para o homem e de 62 anos 
para a mulher. Também muda a forma de cálculo do 
benefício, que vai se basear na média de todos os 
salários do trabalhador (100%) e não mais nos 80% 
maiores. “Além disso, passa a haver um tempo mínimo 
de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos 
para mulheres. Para aqueles que já estão inseridos 
no mercado de trabalho, esse tempo mínimo é de 
15 anos, independentemente do sexo”, frisa Jane. 

Cálculo do benefício
De acordo com a advogada, nas novas regras, o 

cálculo do benefício é a partir do tempo mínimo de 
contribuição, ou seja, 60% + dois p.p por ano de contri-
buição que exceder o tempo mínimo de contribuição, 
vezes a média dos salários de contribuição (100%). 
“Para a aposentadoria integral, que é o recebimento 
total do benefício, o tempo de contribuição deve ser de 
40 anos para homens e 35 anos para mulheres”, alerta. 

Regras de transição
Jane detalha que haverá cinco regras de transição 

para os trabalhadores da iniciativa privada. Uma delas 
vale também para servidores públicos, que ainda terá 
uma opção específi ca. “Todas as modalidades vão 
vigorar por até 14 anos e o segurado poderá optar pela 
forma mais vantajosa, mas, na prática, terá de trabalhar 
um pouco mais para se aposentar do que com as regras 

anteriores”, pon-
tua a advogada.
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NOVAS REGRAS DE
APOSENTADORIA

Advogada previdenciarista Jane Regina Radke apresenta novas regras 
para ap� entadoria, regras de transição e decisões do Superior Tribunal 
Federal em relação à reap� entação e desap� entação

Leila Fotografi as

REGRA DA APOSENTADORIA POR IDADE
• Homem: 65 anos de idade + 15 anos de contribuição
• Mulher: 60 anos de idade + 15 anos de contribuição
“No caso da mulher, a partir de 2020, deve ser somado seis meses 

por ano até que se completem 62 anos de idade. Então, em 2020, a mul-
her precisa de 60 anos e seis meses de idade para se aposentar mais no 
mínimo 15 anos de contribuição”, menciona Jane. 

REGRAS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
REGRA DOS PONTOS
• Homem: 35 anos de contribuição com 96 pontos
• Mulher: 30 anos de contribuição com 86 pontos
“Os pontos significam tempo de contribuição mais idade. Para essa 

regra não existe idade mínima, apenas tempo de contribuição mínimo. Nessa 
regra, a partir de 2020, para o homem acrescenta-se um ponto por ano até 
que se completem 105 pontos e para a mulher acrescenta-se um ponto por 
ano até que se completem 100 pontos”, detalha a advogada. 

“Sempre para atingir a pontuação será possível utilizar o tempo fictício 
derivado da conversão do tempo especial em tempo comum até 12 de no-
vembro de 2019, que no caso dos homens acrescenta 40% do tempo e para 
as mulheres acrescenta 20%. É possível utilizar também tempo militar, tempo 
rural e tempo prestado como menor aprendiz”, completa. 

REGRA DA IDADE PROGRESSIVA
• Homem: 61 anos de idade + 35 anos de contribuição
• Mulher: 56 Anos de idade + 30 anos de contribuição
“Para o homem, a partir de 2020, deve ser somado seis meses por 

ano até que se completem 65 anos de idade. Para a mulher, a partir de 2020, 
acrescentam-se seis meses por ano até que se completem 62 anos de idade”, 
afirma Jane. 

REGRA DO PEDÁGIO DE 50%
• Homem: 35 anos de contribuição + pedágio de 50%
• Mulher: 30 anos de contribuição + pedágio de 50%
“Essa regra vale para aquela pessoa que falta dois anos ou menos para 

atingir 35 anos de contribuição no caso do homem, ou 30 anos e no caso 
da mulher no dia 12 de novembro de 2019. O pedágio de 50% corresponde 
ao tempo além dos 35 ou 30 que a pessoa terá que cumprir. Ou seja, será 
necessário trabalhar ou contribuir por mais 50% do tempo que faltava em 
12 de novembro de 2019 para atingir 35 ou 30 anos, dependendo do sexo”, 
assinala. 

REGRA DO PEDÁGIO DE 100% 
• Homem: 35 anos de contribuição + 60 anos de idade + pedágio 

de 100%
• Mulher: 30 anos de contribuição + 57 anos de idade + pedágio 

de 100%
“Essa regra vale para qualquer pessoa que esteja perto de completar 

o tempo de 35 ou 30 anos de contribuição e complete a idade mínima exigi-
da. O pedágio de 100% corresponde ao tempo além dos 35 ou 30 que será 
necessário cumprir. Ou seja, a pessoa terá que trabalhar ou contribuir por 
mais 100% do tempo que faltava em 12 de novembro de 2019 para atingir 35 
ou 30 anos, dependendo do sexo”, esclarece Jane. 

NOVA REGRA
A advogada expõe que essas são as novas regras gerais que sub-

stituem a antiga aposentadoria por idade e a antiga aposentadoria por tempo 
de contribuição para trabalhadores que não se enquadram nas situações 
apresentadas acima. 

• Homem: 65 anos de idade + 20 anos de contribuição
• Mulher: 62 anos de idade + 15 anos de contribuição

APOSENTADORIA ESPECIAL
A aposentadoria especial é outra modalidade bastante atingida pela 

reforma da Previdência. Jane diz que antes bastava tempo de contribuição 
para conquistar a aposentadoria. Mas agora é necessário tempo de con-
tribuição mais mínima idade para adquirir o benefício.

- Aposentadoria por 25 anos de contribuição: 60 anos de idade.
- Aposentadoria por 20 anos de contribuição: 58 anos de idade.
- Aposentadoria por 15 anos de contribuição: 55 anos de idade.
Com a nova legislação, o benefício caiu para 60% da média. Quem ul-

trapassar o período mínimo terá direito a mais 2% por ano contribuído. “Diante 
das novas regras trazidas para a aposentadoria especial, tanto de transição 
como definitivas, muitos irão se questionar se vale a pena ou não se aposentar 
pela modalidade especial, tendo em vista que precisarão trabalhar muito mais 
para adquirir o direito de se aposentar. Por isso é necessário um bom planeja-
mento previdenciário”, orienta Jane. 

Também foi instituída uma regra de transição somando a idade com 
tempo de contribuição do trabalhador em atividade insalubre para aposentaria 

antes da idade mínima:
- Aposentadoria com 25 anos de contribuição + idade: 86 pontos.
- Aposentadoria por 20 anos de contribuição + idade: 76 pontos.
- Aposentadoria por 15 anos de contribuição + idade: 66 pontos.

APOSENTADORIA RURAL
A aposentadoria rural não sofre alterações com a reforma da Previdên-

cia. Desta forma, tanto antes quanto agora a regra permanece da seguinte 
forma:

• Homem: 60 anos de idade + 15 anos de contribuição
• Mulher: 55 anos de idade + 15 anos de contribuição

APOSENTADORIA DOS PROFESSORES
A aposentadoria dos professores vinculados ao RGPS também teve 

mudanças e regras de transição. 

REGRA DA IDADE MÍNIMA PROGRESSIVA
- Homem: 56 anos de idade + 30 anos de contribuição
- Mulher: 51 anos de idade + 25 anos de contribuição
Em 2020 aumenta seis meses a mais no requisito idade até completar 

60 anos de idade para os homens 57 anos de idade para as mulheres. 

REGRA DOS PONTOS
• Homem: 30 anos de contribuição + idade: 91 pontos
• Mulher: 25 anos de contribuição + idade: 81 pontos
Em 2020 aumenta um ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 pon-

tos para mulher e 100 pontos para o homem.

AUXÍLIO-DOENÇA
O auxílio-doença é pago ao trabalhador que fica incapacitado para 

as suas atividades habituais por mais de 15 dias. O valor do benefício do 
auxílio-doença é de 91% do salário de benefício, limitado ao valor da média 
aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
A aposentadoria por invalidez será concedida a quem estiver definitiv-

amente incapacitado para suas atividades habituais. O segurado receberá no 
mínimo 60% da média salarial, caso tenha contribuído por até 20 anos com a 
Previdência. Para cada novo ano serão acrescidos 2% da média do benefício. 

“No caso de invalidez por acidente de trabalho ou doença profissional 
o benefício será integral, ou seja, 100% da média independente do tempo de 
contribuição”, expõe a advogada. 

PENSÃO POR MORTE
O benefício passa a ser de 60% da média da totalidade dos salários 

de contribuição, mais 10% por dependente adicional, até o limite de 100%.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
Os idosos com renda familiar per capita de até 25% do salário mínimo 

recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos.

SERÁ POSSÍVEL ACUMULAR BENEFÍCIOS?
A advogada esclarece que no caso do acúmulo de benefício o benefi-

ciário passará a receber 100% do benefício de maior valor, somado a um per-
centual dos demais. “Esse porcentual será de 100% até um salário mínimo, 
60% para valores entre um e dois salários, 40% entre dois e três salários, 20% 
entre três e quatro salários e de 10% para os valores acima de quatro salários 
mínimos. A regra vale para novos benefícios”, finaliza Jane. 

APOSENTADORIA
Advogada previdenciarista Jane Regina Radke apresenta novas regras 
para ap� entadoria, regras de transição e decisões do Superior Tribunal 

Leila Fotografi as

“Os pontos significam tempo de contribuição mais idade. Para essa 
regra não existe idade mínima, apenas tempo de contribuição mínimo. Nessa 
regra, a partir de 2020, para o homem acrescenta-se um ponto por ano até 
que se completem 105 pontos e para a mulher acrescenta-se um ponto por 

“Sempre para atingir a pontuação será possível utilizar o tempo fictício Advogada previdenciarista 
JANE REGINA RADKE
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A BELEZA DE SER

SAUDÁVEL

2031-2752 99131-6441@magrassmarechalRua Dom Pedro I, 367, CentroRua Dom Pedro I, 367, Centro

Programa Magrass propõe a 
transformação nutricional consciente, 

com sessões de transformação 
e de nutrição, além de estética de 

resultado e acompanhamento contínuo

Transformar vidas realizando o sonho de beleza e cui-
dando da saúde do corpo de dentro para fora. 

Este é o resultado que milhares de homens e 
mulheres já alcançaram com o apoio da Magrass, a 

maior rede de emagrecimento saudável e estética de resultado 
da América Latina.

Em Marechal Cândido Rondon, quem busca a Magrass para 
transformar sua vida de forma efi caz por meio de tratamentos 
estéticos e mudanças na alimentação e rotina de exercícios vê ao 
vivo e a cores os resultados dos tratamentos. 

A transformadora Kátia Michelli de Araújo é responsável por fa-
zer a avaliação inicial dos clientes da Magrass, entendendo quais são 
seus objetivos e necessidades e indicando os melhores tratamentos. 

Mais do que isso, ela compartilha a própria experiência que 
está vivendo de transformação de vida com a ajuda da Magrass. 
“Ao conhecer a Magrass passei por grandes mudanças profi ssionais 
e principalmente pessoais. Além de ter mudado a minha área de 
atuação ao me tornar uma transformadora, pude comprovar os 
resultados dos tratamentos estéticos e de emagrecimento, que 
mudaram completamente a minha autoestima, meu empodera-
mento, a forma como eu me vejo e o amor para comigo mesma”, 

compartilha. 
Para transformar a vida de seus clientes, o programa Ma-

grass propõe a transformação nutricional consciente, que inclui 
exclusivas sessões de transformação e sessões de nutrição, 
além de estética de resultado e acompanhamento contínuo. 
“Compartilho com todos que a transformação na minha vida 
também pode acontecer na vida de cada um, não é difícil. 
Basta ter foco, determinação e o apoio certo”, destaca Kátia. 

Mais do que emagrecimento
Cuidar da beleza também é cuidar da saúde. É por isso 

que a Magrass oferece mais do que tratamentos voltados ao 
emagrecimento consciente.

A equipe de profi ssionais altamente qualifi cados oferece 
tratamentos de estética corporal com foco em eliminação 
de celulite, gordura localizada e estrias, bem como procedi-
mentos faciais como limpeza de pele e máscaras de nutrição 
e hidratação.

Também são realizadas massagens relaxantes, e há uma 
novidade para 2020: depilação a laser. 

Transformadora 
da Magrass, KÁTIA 
MICHELLI DE ARAÚJO

Transformadora 
da Magrass, KÁTIA 
MICHELLI DE ARAÚJO
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Fortalecer o elo entre família e escola. Esta é uma ação que, sem dúvida, é 
essencial para fortalecer estratégias para ajudar crianças que encontram 
barreiras na escola. 
Para a educadora Cíntia Schnitzer Limberger, graduada em Pedagogia e 

especialista em Educação Especial, somente ao compreender as características do 
desenvolvimento de cada criança é possível promover atividades que estimulem 
suas habilidades e qualidade de vida. “No Brasil, ainda são poucas pesquisas rela-
cionadas a dados estatísticos sobre a prevalência de transtornos ou distúrbios 
mentais na infância, mas, segundo alguns estudos, os números sugerem que 
entre 10% e 20% das crianças podem apresentar algum tipo de transtorno 
diagnosticável”, ressalta.

Diagn� tico multiprofi ssonal
O distúrbio mental infantil, explica Cíntia, pode ser algum 

transtorno que afete principalmente campos ligados ao neuro-
desenvolvimento da criança, assim como aspectos relacionados 
à cognição e à funcionalidade. “Para diagnosticar a existência 
de um transtorno é fundamental a avaliação de um grupo de 
profi ssionais, como neurologista, pediatra, psicólogo, fonoau-
diólogo, psicopedagogo e professor, conforme a necessidade 
de cada caso”, pontua.

O envolvimento de tais profi ssionais faz-se necessário, pois 
cada um avaliará e analisará em sua especialidade as particula-
ridades da criança. Posteriormente, a troca de informações e 
pesquisas entre os profi ssionais resultará no diagnóstico efi caz. 
“Mas não podemos esquecer que o elo entre família e escola 
é extremamente valioso. O relacionamento próximo permite 
que o aluno sinta-se seguro, valorizado e amado, além de os pro-
fi ssionais envolvidos no diagnóstico também auxiliarem a família 
em estratégias que poderão contribuir na evolução do bem-estar da 
criança”, considera. 

Avanç	 
O esforço para tornar a educação inclusiva está cada dia maior nas escolas do Brasil 

com o avanço de estudos e pesquisas relacionados ao tema. 
Cíntia frisa que também há projetos e leis que favorecem e amparam as crianças 

diagnosticadas, como a lei 13.977/2020, que cria a Carteira de Identifi cação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista. “Ela deve assegurar aos portadores a atenção integral, 
pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e 
privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social”, expõe. 
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OS DESAFIOS DA 
educação inclusiva
Especialista em Educação Especial Cíntia Schni� er Limberger reforça a importância do 
trabalho multiprofi ssional e do elo entre família e escola para diagn� tico e elaboração 
de estratégias para o desenvolvimento de crianças com difi culdades de aprend� ado

Dedicação ao ensino
É por ter apreço e entusiasmo pelo desen-

volvimento infantil e pelo processo de aprendi-
zagem das crianças que Cíntia especializou-se 
nesta área, tendo a vida dedicada a tais estudos 
e vivências. 

Além de ser especialista em Educação Espe-
cial, a educadora possui formação nas áreas de 
Educação Infantil e Séries Iniciais, Psicopedago-
gia, Neuropedagogia e Neuropsicopedagogia. 
Atualmente, ela é professora da rede municipal 
de ensino de Marechal Cândido Rondon. “Já são 
14 anos da minha carreira dedicados ao ensino, 
em instituições voltadas ao ensino de crianças 
na Educação Infantil, projetos com adolescentes 
e formação de jovens e adultos e atendimentos 
psicopedagógicos clínicos”, fi naliza.

CÍNTIA SCHNITZER LIMBERGER e o marido ALAN LIMBERGER

“
Ele me ensinou a aprender mais, a amar mais... ele chegou 
diferente do que eu esperava, na verdade, rapidamente 
percebi que ele chegou perfeito... Aprendo constantemente 
com ele, pois é uma criança que exige o melhor de mim, 
pois não conhece o meio amor... Quem tem a sorte de viver 
com uma criança assim tem que saber que é uma chance 
única, uma dádiva divina!” 
Relato do apresentador Marcos Mion sobre o fi lho que está 
dentro do Transtorno do Espectro Autista



MIRTA STEINMACHER
EMPRESÁRIA RONDONENSE RELEMBRA OS DESAFIOS DA CARREIRA E AS PESSOAS 

QUE A INCENTIVARAM NA CONQUISTA DO SUCESSO PROFISSIONAL

Coragem para arriscar e humildade para aprender

O desafi o é o combustível para 
o sucesso. E isso a empresá-
ria Mirta Steinmacher tem 
como o grande aprendizado 

de sua carreira. 

A rondonense é administradora do Posto 
Panorama e de outros dois empreendimen-
tos no município, porém, para poder colher 
os bons frutos hoje, Mirta semeou a terra 
com muita dedicação durante a vida. 

Sua carreira começou aos 12 anos como 
babá. Trabalhou embalando balas e como 
auxiliar de fotografi a. Em 1976, tornou-se 
assistente administrativa na empresa 
Irmãos Felippe Ltda. “Me tornei gerente da 



Além de constantemente capacitar sua 
equipe para garantir um atendimento perso-
nalizado de qualidade, Mirta incrementou no 
empreendimento uma loja de conveniências 
e, em 2011, reinaugurou o Posto Panorama 
com grandes mudanças: novos tanques e 
canais, automatização no atendimento, 
controle de estoque, gerenciamento e vigi-
lância do meio ambiente. “Em seis anos de 
funcionamento, a margem de crescimento 
da empresa foi de 300%. Isso me permitiu ser 
reconhecida por seis vezes pela Cia. Ipiranga 
com prêmios internacionais por ter atingido 
as metas estabelecidas e incrementado a 
empresa”, ressalta.  

Em 2016, Mirta e a família adquiriram a se-
gunda empresa de revenda de combustíveis, o 
Auto Posto Maripá, que é administrado pelos 
fi lhos e igualmente tem grande diferencial na 
gestão, oferta de produtos e atendimento 
personalizado. “Nos dois empreendimentos 
seguimos as regras de funcionamento da Cia. 
Ipiranga, aplicando ferramentas de gestão e 

capacitando os colaboradores. Prezamos 
pelo atendimento cortês, ético e profi s-

sional aos nossos clientes”, frisa. 
Mesmo no auge de seu sucesso, a von-

tade de inovar não deixa a vida de Mirta. No 
ano passado, ela inaugurou o Panorama.mcr 
Coworking e o Café Panorama. “O coworking 
é algo bastante novo, uma proposta bastante 
diferente para uma cidade pequena, mas 
estou bem contente com os resultados. O 
café, da mesma forma, tem uma proposta 
inovadora, não é a padaria que as pessoas 
estão acostumadas a frequentar, mas há pú-
blico sim e aos poucos estamos conquistando 
muitos novos clientes”, pontua. 

A empresária diz que já poderia estar 
aposentada, em casa, curtindo seus netos. 
Entretanto, ela não deixa os afazeres em-
presariais de lado por considerar que seu 
trabalho a completa e gratifi ca. “Penso que 
empreender é acreditar em um sonho com 
coragem sufi ciente para arriscar e humildade 
o bastante para aprender”, conclui. 

N� sa Capa
Mirta Steinmacher é empresária, administradora do Posto Panorama, Pano-

rama.mcr Coworking, do Café Panorama e sócia administradora do Posto Maripá. 
Nascida e criada em Marechal Cândido Rondon, é fi lha do pioneiro Alzido 

Schröder e Ilga Ladwig Schröder
Viúva do empresário Álvaro Steinmacher, é mãe de Douglas, Nádia e Fernanda 

e avó de Amanda, Augusto, Sofi a e Carolina.

Inovação é palavra de ordem
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Inspirações
Mais do que ter os desafi os como incentivo, a empresá-

ria menciona que seu sucesso também deve-se às pessoas 
que passaram por sua vida. “Todos os meus patrões foram 
grandes inspirações, mas meu primeiro professor para o 
trabalho e os negócios foi meu pai, Alzido Schröder”, destaca. 

Mirta assumiu a administração do posto em 1º de janeiro 
de 2006. Em 2009, passou por uma situação de grande impac-
to em sua vida: o adoecimento e falecimento de seu esposo, 
Álvaro Steinmacher. “Ele administrava o restaurante, mas 
era meu apoio, meu braço direito. O falecimento dele foi um 
momento de muita tristeza, mas também de fortalecimento. 
Tive que assumir com ainda mais fi rmeza meu negócio e essa 
decisão foi essencial para o meu sucesso. Se pudesse voltar 
no tempo, teria a coragem para ter assumido muito mais 
cedo. Teria ousado empreender muito tempo antes”, revela. 

loja  em 1985,  dez anos depois de ter ingressado 
na empresa, onde permaneci nesse cargo até fi nal 
de 1987, quando me desliguei pois começaria  a 
política de transferências entre as empresas do 
grupo”, relembra. 

Anos mais tarde, prestou concurso público 
e tornou-se funcionária pública do município de 
Marechal Cândido Rondon. Ao mesmo tempo, ela 
e o marido, Álvaro Steinmacher (in memorian), 
começaram a trajetória como empreendedores, fun-
dando o Restaurante e Choperia Golden Fass. “Mas 
enquanto meu marido estava bastante realizado 
profi ssionalmente, eu ainda me sentia na zona de 
conforto, sem uma realização pessoal”, compartilha. 

Foi em busca de sair do comodismo que ela 
assumiu a administração do Posto Panorama. “De-
cidi encarar o desafi o de tomar frente da revenda 
de combustíveis, enquanto meu marido continuou 
no restaurante”, diz. 

Coragem para f� er 
a escolha certa
Em 2005, Mirta preparou-se para a nova jornada 

por meio de um curso de gestão de revendedores 
da Cia. Ipiranga. Ao terminar o treinamento, ela re-
vela que teve a certeza de ter feito a escolha certa. 
“Assumi a revenda em 1º de janeiro de 2006, quando 
trabalhávamos apenas com a comercialização de 
combustível. Contudo, meu planejamento sempre 
foi incluir mais produtos e mercadorias a fi m de 
atender os clientes de forma mais ampla”, expõe. 

Mirta considera que assumir a gestão do posto 
foi um ato bastante corajoso, todavia, menciona 
que ser desafi ada é justamente o combustível para 
a superação e conquista do sucesso profi ssional. 
“Apesar de estar muito relacionado à fi gura mas-
culina, me tornar administradora da revenda não 
foi algo cercado por preconceitos ou falta de cre-
dibilidade por eu ser mulher. Muito pelo contrário. 
Já havia mostrado a minha capacidade quando me 
tornei gerente da Casas Felippe em 1976”, acredita 
a empresária. 

A abertura do Posto Panorama, lembra ela, 
trouxe equilíbrio e concorrência ao mercado no 
ramo em que atua. “Nossa empresa e a forma de 
atuação contribuem para a melhoria e investimentos 
em outros postos, o que é muito positivo para a 

economia da cidade”, considera. 
Participativa na comunidade, Mirta é envolvida 

em trabalhos voluntários em clubes de serviço e 
organizações empresariais. No ano passado, con-
quistou o Prêmio Caciopar Mulher Empreendedora, 
que reconhece o desenvolvimento do negócio, o 
empreendedorismo e a profi ssionalização femini-
na no Paraná. “Foi uma grande surpresa ganhar o 
prêmio. Quando fi quei entre as fi nalistas, conside-
rava que se eu fi casse em terceiro lugar já era um 
grande reconhecimento, pois são mulheres muito 
poderosas que concorrem à premiação. Acredito 
que a conquista desse reconhecimento veio por 
minha história ter motivado e inspirado outras 
pessoas”, enaltece. 
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canais, automatização no atendimento, 
controle de estoque, gerenciamento e vigi-
lância do meio ambiente. “Em seis anos de 
funcionamento, a margem de crescimento 
da empresa foi de 300%. Isso me permitiu ser 
reconhecida por seis vezes pela Cia. Ipiranga 
com prêmios internacionais por ter atingido 
as metas estabelecidas e incrementado a 
empresa”, ressalta.  

Em 2016, Mirta e a família adquiriram a se-
gunda empresa de revenda de combustíveis, o 
Auto Posto Maripá, que é administrado pelos 
fi lhos e igualmente tem grande diferencial na 
gestão, oferta de produtos e atendimento 
personalizado. “Nos dois empreendimentos 
seguimos as regras de funcionamento da Cia. 
Ipiranga, aplicando ferramentas de gestão e 

capacitando os colaboradores. Prezamos 
pelo atendimento cortês, ético e profi s-

trouxe equilíbrio e concorrência ao mercado no 
ramo em que atua. “Nossa empresa e a forma de 
atuação contribuem para a melhoria e investimentos 
em outros postos, o que é muito positivo para a 

Mirta Steinmacher veste look Mr. John 
e sapatos Mr. John Para Calçar



A participação da família na es-
cola é essencial para o sucesso 
da educação. Sem o apoio da 
família, o trabalho da escola 

é sobrecarregado para ensinar as crianças. 
E vice-versa.

Quem reforça tais afi rmações é a se-
cretária de Educação e Cultura de Pato 
Bragado, Cristiane Scheuermann Bonatto. 
“A ideia de que cada um deve cumprir seu 
papel separadamente é totalmente equi-
vocada. Os pais e a escola devem estar 
em constante sintonia. Deve haver muita 
conversa e confi ança entre ambas as par-
tes”, enfatiza.

Cristiane, que atua há mais de 20 anos na 
área educacional, ressalta que a educação 
não é responsabilidade restrita da escola, 
sendo notável que onde há uma boa relação 
entre escola e família haverá também um 
bom desempenho acadêmico da criança. 
“Precisamos ter ciência de que nossas 
crianças ao mesmo tempo em que desen-
volvem a aprendizagem acadêmica também 
estão desenvolvendo suas emoções. O ser 
humano é pura emoção e jamais poderemos 
comparar a sensibilidade de uma criança a 
partir de um adulto”, destaca. 

Desenvolvimento 
emocional
Procurar entender e reconhecer 

os sentimentos das crianças é uma das 
maneiras de evoluir a alfabetização emo-
cional. E isso é algo que a família deve ter 
bem defi nido. “Dar carinho é só o começo. A 
escola mostra que se importa com os alunos 
quando ouve o que eles sentem e valoriza 
as capacidades e os gostos de cada um, 
quando oferece ao aluno o direito de ser 
ouvido e compreendido”, pontua Cristiane. 

Os professores que trabalham dessa 
maneira, menciona ela, dão ao estudante 
caminhos para reconhecer seus sentimentos 
desde pequeno. “Este é um fato de extrema 
importância para que ele se torne responsá-
vel por suas atitudes”, sinaliza. Sobre 

Cristiane 
Scheuermann 
Bonatto
Natural de Concórdia, 

Santa Catarina, Cristiane 
iniciou seu trabalho for-
mada em Magistério nível 
médio e graduada em 
Pedagogia; pós-graduada 
em Educação Especial e 
Neuropsicopedagogia.

Em 1999, chegou em 
Pato Bragado, começan-
do sua trajetória como 
professora, diretora do 
Centro Municipal de Edu-
cação Infantil (Cmei) Go-
tinha de Mel e, há cinco 
anos, como de secretária 
de Educação e Cultura de 
Pato Bragado.

NUNCA PODEM ANDAR SEPARADAS
FAMÍLIA E ESCOLA 
Secretária de Educação e Cultura de Pato Bragado, Cristiane 
Scheuermann Bonatto ressalta a importância do diálogo 
e parceria entre família e escola para o desenvolvimento 
emocional e educacional das crianças

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO
com as fi lhas e o marido

Procurar entender e reconhecer 
os sentimentos das crianças é uma das 
maneiras de evoluir a alfabetização emo-
cional. E isso é algo que a família deve ter 
bem defi nido. “Dar carinho é só o começo. A 

FAMÍLIA E ESCOLA 

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO
com as fi lhas e o marido

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO é secretária 
de Educação e Cultura de Pato Bragado: “Pais 
e escola devem estar em constante sintonia. 
Deve haver muita conversa e confi ança entre 
ambas as partes”

Regras e objetiv� 
Cristiane considera que a grande maioria das famílias 

ainda possui interesse em acompanhar as atividades de-
senvolvidas na escola. 

Todavia, a maior difi culdade da escola é, em conjun-
to com a família, estabelecer e manter as regras e seus 
objetivos. “Educar uma criança não é fácil, dá trabalho 
e precisa de comprometimento e postura por parte da 
família”, lembra. 

Por muitas vezes, o processo de educar 
uma criança cria atritos e divergências 

entre pais e fi lhos, momento considerado 
por Cristiane importante para a criança 

trabalhar suas frustrações em busca 
do amadurecimento emocional. “A 
primeira escola é a família, onde a 
criança deve receber toda formação 
que a encaminhará para uma vida 
de decência. Quando a família não 
faz seu papel, a escola se sobre-
carrega”, ressalta a secretária de 
Educação de Pato Bragado. 

Fotos: Divulgação
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APOIO PARA A FORMAÇÃO 
integral d�  jovens
Colégio Integral oferece aparato tecnológico, material 
didático, corpo docente qualifi cado e acompanhamento 
personal� ado da equipe pedagógica em busca da formação 
educacional e pessoal d�  estudantes

Apesar das inúmeras e signifi cativas conquistas 
e importantes avanços em termos de igualda-
de de condições entre homens e mulheres 
ao longo das últimas décadas, há uma tarefa 

muito especial que ainda é exclusiva das mulheres: ser mãe. 
Mesmo com a fi gura paterna ao seu lado, o carinho, o 

amor e a preocupação de mãe são inigualáveis.
É por isso que quando da educação de seus fi lhos, 

elas buscam uma instituição de ensino que seja parceira 
da família na formação plena das crianças e jovens. “O 
processo educacional se dá de modo mais efi ciente quando 
há esta parceria, escola-família, ambas seguindo os mesmos 
princípios e buscando os mesmos resultados ou, em outras 
palavras, escola e família falando a mesma linguagem. Sa-
bendo das necessidades e preocupações que nós, mulheres/
mães, compartilhamos acerca da educação de nossos fi lhos, 
busco em minha prática pedagógica oferecer todo o suporte 
necessário para as mães dos nossos estudantes”, enfatiza 
a coordenadora do Curso e Colégio Integral Marechal, pro-
fessora Kely Dadalt.

O Colégio Integral oferece ensino do mais alto padrão 
de qualidade no Ensino Fundamental II, Ensino Médio e 

pré-vestibular, segmento 
no qual é referência 
em Marechal Cândido 
Rondon.

De acordo com 
o diretor pedagógico, 
professor André Sbar-
deloto, a instituição 
de ensino oferece 
aparato tecnológi-

co, o melhor material didático, corpo docente altamente 
qualifi cado e acompanhamento personalizado da equipe 
pedagógica como ferramentas para a melhor formação 
educacional e pessoal dos estudantes. “Nota-se a neces-
sidade, por parte da família, de uma instituição de ensino 
que se preocupe para muito além do simples ato de ensinar 
conteúdos. Trata-se de formar pessoas em seu sentido mais 
amplo, lembrando que estes jovens serão o futuro que neles 
projetarmos”, enfatiza. “Neste sentido, o Colégio Integral 
busca uma educação de qualidade, que prepare os jovens 
para ingressar no Ensino Superior, mas não deixando de 
reforçar valores essenciais ensinados em casa, pensando na 
formação integral do aluno”, complementa. 

Carinho e responsabilidade
A coordenadora da instituição salienta que, da mesma 

forma que as mães e pais oferecem 
carinho para os filhos na mesma 
medida em que exigem respon-
sabilidade, o Colégio Integral 
também se preocupa em trans-
mitir sentimentos e cuidar 
de seus alunos. “No Ensino 
Fundamental II as crianças 
estão em uma idade em que 

se demanda muita atenção 
e muito carinho. Bus-

camos dar todo 
este apoio emo-
cional e afeto, 
j u n t a m e n t e 
com a cobran-
ça acerca das 
a t i v i d a d e s 
educacionais 
e das respon-

sabilidades do 

Coordenadora do Curso e Colégio Integral Marechal, professora 
KELY DADALT, e o diretor pedagógico, professor ANDRÉ SBARDELOTO

Fotos: Mirely Lins Weirich
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a coordenadora do Curso e Colégio Integral Marechal, pro-
fessora Kely Dadalt.
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Rondon.
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deloto, a instituição 
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forma que as mães e pais oferecem 
carinho para os filhos na mesma 
medida em que exigem respon-
sabilidade, o Colégio Integral 
também se preocupa em trans-
mitir sentimentos e cuidar 
de seus alunos. “No Ensino 
Fundamental II as crianças 
estão em uma idade em que 

se demanda muita atenção 
e muito carinho. Bus-

camos dar todo 

Coordenadora do Curso e Colégio Integral Marechal, professora 
KELY DADALT

aluno”, ressalta.
A preocupação em integrar os alunos, orientá-los para 

os desafi os da vida e mostrar a eles qual seu papel dentro da 
família, da escola e da sociedade vem desde as séries iniciais, 
sempre respeitando a fase do desenvolvimento de cada 
aluno. “Além das aulas regulares, contamos com monitorias 
três vezes por semana no contraturno, cursos de matemá-
tica básica e redação e, a fi m de proporcionar a integração 
dos estudantes, treinamentos de vôlei, basquete, futsal, 
badminton, taekwondo, e atividades diferenciadas como 
torneios, atividades esportivas e culturais, o acampamento 
e as viagens de estudos”, detalha Sbardeloto. 

Já no Ensino Médio e pré-vestibular as atividades são 
complementadas com plantão de atendimento tira-dúvidas 
diário, simulados regulares, orientações de estudo, cursos 
específi cos por matéria, curso de aprofundamento em 
redação com professor especialista e acompanhamento 
de desempenho ao longo de todo o período de preparação 
para o Enem e vestibulares, que ocorre juntamente à equipe 
pedagógica, porém com a participação ativa do estudante, 
pois entende-se que nesta fase é necessário desenvolver no 
jovem a autonomia, a responsabilidade e o protagonismo 
em sua vida estudantil.

Resultad� 
Por ser uma instituição de rede de nível estadual, o 

Colégio Integral dispõe de todo o aparato tecnológico de 
aplicativos exclusivos para informar os pais acerca do desem-
penho dos alunos. “Por sermos uma unidade de pequeno 
porte dentro de nossa rede, conseguimos realizar um aten-
dimento humanizado, próximo e personalizado aos alunos 
e pais por meio da equipe pedagógica”, destaca o diretor.

Ele diz ainda que o Rede Integral é atualmente a ins-
tituição de ensino do Paraná que mais aprova alunos em 
vestibulares de alta performance no Brasil, tendo somente 
no ano passado e na unidade Marechal mais de 170 aprova-
ções nas melhores universidades do país. “Isso é resultado 
da qualidade do material didático, do corpo docente, do 
acompanhamento pedagógico e da atenção para com o fator 
humano na formação dos estudantes”, fi naliza. 

Equipe pedagógica e estudantes do 
Curso e Colégio Integral Marechal
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O PODER TRANSFORMADOR DA 

Ap�  construir uma trajetória sólida na educação, 
professora Vera Lúcia Lore� atto retornou a�  
banc�  escolares em busca de abordagens teórico-
metodológicas para otim  ar sua prática escolar

“Ela é uma daquelas professoras 
que, quando você se lembra 
dos tempos da escola, te vem à 
mente. A sua paixão por ensinar 

transpassa seu interior. É visível que ela põe em 
prática e acredita que a educação é um meio para 
mudar a realidade”. 

É assim que os alunos que passaram pela vida 
de Vera Lúcia Lorenzatto descrevem a relação da 
educadora com o ato de ensinar. 

Em 1984, após concluir o curso de Magistério, 
Vera iniciou sua carreira como docente na rede 
municipal de ensino no Estado do Rio Grande do 
Sul, atuando em classes multisseriadas em uma 
escola do campo. “Nesse primeiro emprego tive a 
oportunidade de conhecer a realidade das pessoas 
que moram no campo e de viver experiências que 
marcaram a minha vida profi ssional para sempre. 
Desde então percebi a necessidade de buscar novos 
conhecimentos, e no ano de 1986 conclui a graduação 
em Estudos Sociais”, compartilha.  

Essas experiências, associada à formação 
acadêmica e ao casamento, possibilitaram novos 
horizontes, que levaram Vera e o esposo, o agricul-
tor Antonio Santo Lorenzatto, virem para o Paraná, 
fi xando residência em Nova Santa Rosa. “Em 1989 
fui contratada pela rede municipal para atuar como 
docente na Educação Infantil. Após assumir um con-
curso público, transitei entre turmas de alfabetização, 
educação especial e atualmente ainda ministro aulas 
de Arte para turmas do Ensino Fundamental I na rede 
municipal”, conta. 

Vera também realizou cursos adicionais na área 
de Educação Infantil e cursos de especialização na 
Educação Especial, bem como o Programa de Desen-
volvimento Educacional (PDE). Em 1990, recebeu o 
convite para ser gestora de uma escola de Educação 
Infantil e, em 1992, foi eleita a primeira diretora. 
“Trabalhar na área de Arte e Cultura foi possível a 
partir do convite para exercer a função de diretora 
do Departamento Municipal de Cultura, em 2004, o 
que considero determinante para cursar a segunda 
licenciatura e realizar um grande sonho que era me 
formar em Arte. Me formei em Educação Artística 
pela Unoeste e, em 2004, exerci pela primeira vez 
o cargo de secretária municipal de Educação”, 
comenta. 

Na gestão de 2013 a 2016, ocupou o mesmo cargo 
no município de Nova Santa Rosa, tornando-se a 

Secretária de Educação e Cultura destaque na gestão 
de Rodrigo Fernandes e Ademar Bloch.

Após aprovação em um concurso público do 
Estado do Paraná, Vera iniciou suas atividades como 
docente na disciplina de Arte no Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio. 

A volta a�  banc�  escolares
Diante das perspectivas da educação, Vera 

sentiu-se desafi ada a buscar novos conhecimentos 
acerca da disciplina de Arte. 

Pelos desafi os e difi culdades que enfrenta 
na escola e por acreditar no poder transfor-
mador da Arte e da educação, ela decidiu 
retornar à universidade para realizar um 
mestrado. “Estava sentindo a necessi-
dade de ressignifi car a minha prática. 
Não suporto a mesmice e percebi que 
os alunos também esperavam mais 
do que as tradicionais e previsíveis 
aulas. Procurei pesquisar, saber 
mais a respeito dos artistas e as 
respectivas obras, no entanto tudo 
parecia estanque e desarticulado. 
Inconformada, quis ousar. Sentia a 
necessidade de conhecer mais sobre 
a arte e então busquei pelo conheci-
mento acadêmico e por abordagens 
teórico-metodológicas para otimizar a 
minha prática escolar”, salienta. 

Sucesso
Ao relembrar sua trajetória, Vera diz 

sentir-se respeitada pelo seu trabalho e 
postura como professora, considerando o 
reconhecimento de seus alunos e colegas 
como sinônimo de sucesso. “Mas nunca 
aspirei pódios e nem troféus. Sigo em frente 
buscando fazer e ser melhor, procurando 
transformar os meus fracassos em fortale-
zas. Quando recebo depoimentos de alunos 
consigo mensurar a importância de acreditar 
no trabalho e no poder transformador da 
educação”, afi rma. 

Inspirada pelo que aprende na arte, 
poesia, história, cultura e educação, ela 
procura se espelhar nas pessoas que 
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Professora VERA LÚCIA LORENZATTO: “Nunca aspirei pódios e nem troféus. 
Sigo em frente buscando fazer e ser melhor, procurando transformar os 
meus fracassos em fortalezas”

se destacam pelo conhecimento que detêm, nas 
pessoas de coragem e de competência para fazer a 
diferença no lugar que estão.

Ao considerar-se inquieta diante de problemas 
sociais, a professora defende aquilo que acredita, 
buscando fazer o melhor e vencer suas próprias 
resistências. “Meu alimento é arte, poesia, ideias 
criativas e inovadoras. Sinto necessidade de falar, 
preciso discutir, provocar os alunos para que 
saiam da inércia, da incredibilidade, e levá-los a 
se apropriar cada vez mais do saber acumulado 
historicamente”, evidencia. 

Quem é a Vera?
Natural de Três de Maio (RS), Vera Lúcia 

Lorenzatto viveu sua infância e juventude em 
Tuparendi (RS). Filha de comerciantes, ela 
tem três irmãos. Formou-se no Magistério e 
concluiu sua primeira graduação em Estudos 
Sociais em 1986, ano em que casou-se com 
Antonio Santo Lorenzatto. 

Especializou-se em Educação Especial e 
Gestão Escolar e atualmente cursa mestrado 
em Arte.

Ainda jovens, decidiram morar em Nova 
Santa Rosa, no Oeste paranaense, construindo 
sua família distante dos pais e amigos, enfren-
tando a saudade. 

Com companheirismo, amor e trabalho, 
estruturaram sua família. O casal tem três 

fi lhos: Pablo, Leonardo e Lucas. 
A família aumentou com a 

chegada das noras Juliana 
e Ângela e do neto Vi-
cente, a maior alegria 
do casal. Atualmente 
aguardam ansiosos 

pela chegada do se-
gundo neto, João 
Antônio. 



Todas as mulheres gostam de sentir-se bonitas, não é mesmo? 
É por isso que elas são as principais fãs de procedimentos que 
cuidam da beleza e da estética facial e corporal. 

Mais do que deixar a pele saudável, bonita e hidratada, os 
tratamentos estéticos também têm importante contribuição para a autoes-
tima, já que cuidar do seu corpo é uma prova de amor para consigo mesmo. 

Foi pensando em proporcionar às pessoas o cuidado com o corpo, mas 
principalmente com a mente, que as empresárias Francieli Riechel e Nathalia 
Menezes uniram-se para apresentar a Marechal Cândido 
Rondon um novo empreendimento: o Camarim Estética 
e Spa. “Além dos tratamentos convencionais na área de 
estética facial e corporal, projetamos uma sala de spa, 
que conta com ofurô e massagens específi cas”, detalha 
Francieli, esteticista que atua na área há nove anos. 

O projeto nasceu de um sonho das duas sócias, 
que buscaram projetar um espaço para proporcionar 
o bem-estar completo a seus clientes. “As rotinas cada 
vez mais intensas e as agendas cheias fi zeram com que 
as pessoas deixassem de lado o cuidado integral de si 
mesmas, então buscamos algo para que o cliente saia 
daqui renovado, relaxado e bem consigo mesmo”, diz 
Nathalia, gestora fi nanceira responsável pela adminis-
tração do espaço. 

Livre de estresse 
Francieli explica que o ofurô é muito mais do que um simples banho: ele é um tratamento 

para aliviar o estresse, relaxar e revitalizar tanto o corpo quanto a mente. “Por ser em formato 
mais fundo e estreito, junto da água quente, o ofurô nos traz à lembrança de ser um bebê no 
abrigo do útero da mãe, sentimento que auxilia no processo terapêutico”, pontua Francieli. 

Os banhos de ofurô no Camarim Estética e Spa são exclusivos para atender as necessidades 
de cada pessoa. Os banhos são realizados “Com sais específi cos, podendo relaxar pessoas mais 
ansiosas ou energizar os mais tranquilos. O tratamento é complementado na sala de Spa com 
massagem clássica, massagem com pindas, vinhoterapia, com pedras quentes, a candle massage, 
ventosaterapia, refl exoterapia e escalda pés”, expõe a esteticista.
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CUIDANDO DA BELEZA 
de dentro para fora
Empreendimento das empresárias Francieli 
Riechel e Nathalia Men� es oferece banh�  
terapêutic�  de o  rô, massagens rel� antes e 
tratament�  estétic�  faciais e corporais

Para o r� to e o corpo
Além de Francieli e Nathalia, a equipe do Camarim 

Estética e Spa conta com mais três profi ssionais, sendo 
elas Daiandra Burin, Aline Adams e Carmine Freiberger 
dedicadas a tratamentos estéticos corporais e faciais. 

Para um olhar marcante, são oferecidos tratamen-
tos de design de sobrancelha com henna, alongamento 
de cílios fi o a fi o e tufo, coloração de cílios, lash lift, 
desondulação de sobrancelha e micropigmentação. 

Já para o corpo podem ser realizadas sessões de 
massagem redutora, depilação com cera e a laser, bem 
como tratamentos de criofrequência, criotardia, detox 
corporal, lipo enzimáica e striot.

Para o rosto os procedimentos disponíveis são 
limpeza de pele, peeling em geral, microagulhamento, 
skinbooster e lipo de papada. “Queremos que os nos-
sos clientes não cuidem apenas do seu externo, mas 
que se equilibrem de dentro para fora, por meio de 
procedimentos que melhorem tanto a saúde do corpo 
quanto da mente, pensando nisso indicamos que cada 
cliente faça uma avaliação, para que possamos cuidar 
de cada uma de forma personalisada”, destaca Francieli. 

Sócias-proprietárias do Camarim Estética e Spa, 
FRANCIELI RIECHEL e NATHALIA MENEZES (à frente), 
com a equipe de profi ssionais que atuam no espaço

Sala de spa oferece banhos terapêuticos de ofurô e massagens específi cas 
como de vinho, com pindas, pedras quentes e candle massage, ventosaterapia, 
refl exoterapia, escalda pés e pindas

Camarim Estética e Spa está localizado na Rua Dom Pedro I, 157



OSTEOPATIA E MICROFISIOTERAPIA PARA EQUILIBRAR 
o corpo e a mente
Técnicas naturais  ecutadas por fi sioterapeuta melhoram problemas que atingem a 
saúde mental, como depressão, ansiedade e traumas, bem como dores físicas 

O cuidado com a saúde física só é pleno quando olhamos 
também para a saúde da nossa mente. Da mesma 
forma, a nossa saúde mental só pode ser mantida 
quando cuidamos da nossa saúde física. 

Em busca de complementar esses dois aspectos da vida humana 
é que aparecem os tratamentos de microfi sioterapia e osteopatia, 
com suas indicações e especifi cidades. 

Microfi sioterapia
A microfi sioterapia é uma técnica de terapia manual funda-

mentada no estudo da embriologia, ou seja, na origem dos tecidos 
que formam nosso corpo. 

Todos os fatos vividos, seja trauma físico ou emocional, fi cam 
registrados pelo sistema nervoso em nosso corpo, infl uenciando 
nossa saúde. 

Na microfi sioterapia o corpo é mapeado em inúmeras vias que 
representam o nosso organismo, onde fi cam alojadas as memórias 
às quais fomos submetidos ou recebemos de forma hereditária. 
As doenças ou sintomas geralmente são uma projeção no corpo 
de fatos ocorridos, seja no psíquico, físico, emocional ou tóxico. 

O tratamento busca localizar nesses mapas corporais, através 
de toques sutis sobre a pele, pontos onde existam bloqueios, ou 
seja, presença de memória tecidual. A partir daí é realizado um es-
tímulo corporal específi co para desbloquear esses pontos levando 
o corpo a entrar em autocura, identifi cando o agente causador e 
se autocorrigindo.

O tratamento é indicado para depressão, síndrome do pânico, 
alergias, dores e traumas físicos, problemas de pressão e respiratória, 

ansiedade, fobias, entre outros.
Não existe contraindicação e limite de idade para aplicação, pois 

se trata de uma terapia natural, que estimula o organismo a encontrar 
seu ponto de equilíbrio, através da ação dos neurotransmissores.

Osteopatia
A osteopatia é um tratamento que objetiva restabelecer a 

função das estruturas e sistemas corporais, agindo através da 
intervenção manual sobre os tecidos. É um método que age como 
meio de diagnóstico e tratamento, que utiliza recursos manuais, 
ou seja, utilizando as mãos como instrumento de trabalho, para 
uma abordagem terapêutica do corpo e suas dores. 

O foco maior do estudo e do tratamento é na origem da dor e 
não onde ela está localizada. Até porque a dor não é a causa prin-
cipal da lesão, normalmente elas podem ser ocasionadas devido a 
um desequilíbrio.

O campo de tratamento da osteopatia é muito amplo, pois ele 
abrange todo o corpo humano. Esta pode tratar as doenças mais 
frequentes, dores ciáticas e lombar, hérnias discais e torcicolos. 
Podem ser tratados também, tendinites, síndromes do túnel cárpico, 
dores nos ombros, problemas da articulação temporo-mandibular 
(ATM) e tensões e contraturas musculares.

A osteopatia pode ajudar a resolver também enxaquecas, dores 
de cabeça, problemas digestivos, insônias, depressão, vertigens, 
labirintites, sinusites, glaucoma, tensão pré-menstrual, estresse e 
problemas respiratórios.

A osteopatia pode ser aplicada em todas as pessoas, desde o 
recém-nascido até o idoso, passando pelas grávidas e pelos atletas. 
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Nosso corpo é a nossa casa, por isso, cuidar 
da parte estética é essencial quando bus-
ca-se uma saúde equilibrada e qualidade 
de vida satisfatória. 

É por entender que o cuidado com o externo tem 
refl exos no organismo do ser humano que a profi ssional 
Deborah Rosa especializou-se na área de estética e 
cosmetologia. “Os procedimentos estéticos garantem 
muito mais do que uma pele bonita. A questão estética 
muda nosso bem-estar, autoestima, transforma a vida 
das pessoas e também do profi ssional que trabalha 
nesta área”, destaca Deborah. 

Em sua clínica localizada em Marechal Cândido Ron-
don, a esteticista atende seus pacientes com o conceito 
de estética personalizada, ou seja, não há protocolos 
ou pacotes prontos, a “pronta-entrega”. “Atendemos 
por meio de programas de tratamento montados em 
cima das afecções que identifi co no momento da ava-
liação. Cada pessoa tem suas particularidades, desejos 
e necessidades, por isso os tratamentos também devem 
ter características únicas”, pontua. 

Equipe multidisciplinar
Com uma equipe multidisciplinar, o Centro de Es-

tética Deborah Rosa atua com tratamentos de estética 
facial e corporal.

Além de Deborah, fazem parte da equipe o cirur-
gião dentista especialista em harmonização orofacial 
Fabrício Balbinot, a personal trainer Andreia Martins, 
a nutricionista Fabiany Marquardt, a estagiária em 
Nutrição Andreia Graebin Martins e a gestora Rosimeri 
Bugs Rosa. 

Tratament  faciais e corporais
No Centro de Estética Deborah Rosa são rea-

lizados tratamentos faciais que envolvem jato de 
plasma, limpeza de pele, microagulhamento, peelings 
químicos e elétrico. 

Para quem busca conquistar um rosto mais 
harmônico também é realizada a harmonização 
orofacial, que busca proporcionar equilíbrio entre 
a relação estética e funcional tanto do sorriso 
quanto do rosto do paciente. “Por meio de alguns 
procedimentos, conseguimos corrigir assimetrias, 
melhorar proporções faciais e garantir um aspec-
to rejuvenescido da região”, expõe Deborah. 

Entre os procedimentos realizados neste 
tratamento estão a aplicação da toxina botu-
línica, preenchimentos com ácido hialurô nico, 
bioestimuladores, bichectomia, lipo mecâ nica 
de papada, skinbooster, fototerapia facial, fios 
de sustentação e fios de PDO.

Já na estética corporal são oferecidos trata-
mentos para gordura localizada FEG (celulite), 
aspecto celulítico, flacidez, estrias e demais 
afecç õ es.

Três meses 
no foco
O projeto “Três meses no foco” desen-

volvido pelo Centro de Estética Deborah 
Rosa tem como objetivo auxiliar os clientes 
a conquistar uma vida mais saudável. 

Com três meses de acompanhamento 
com a equipe, duas vezes na semana os 
pacientes realizam tratamentos estéticos, 
duas vezes na semana acompanhamento 
com a personal trainer e uma consulta por 
semana com a nutricionista.
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TRATAMENTOS ESTÉTICOS SÃO ALIADOS NA 
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
Centro de Estética Deborah R� a atua com equipe multidisciplinar 
em tratament  de estética facial e corporal
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Sobre Gabrielle Nardello

Médica pós-graduada em Dermatologia Clínica e Medicina Estética, GABRIELLE NARDELLO

Médica p
 -graduada em Dermatologia 
Clínica e Medicina Estética, Gabrielle Nardello 
orienta para o momento da escolha do 
profi ssional que cuidará da saúde do seu r� to
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Graduada em Medicina 
pela Universidade de Ribeirão 
Preto (UNAERP), Gabrielle 
Nardello é pós-graduada em 
Dermatologia Clínica e Medici-
na Estética pelo Instituto BWS 
- Associação Pele Saudável, 
sendo especialista na área da 

beleza e estética. 
Participou de diversos con-

gressos e jornadas acadêmicas 
no Brasil e no exterior e de 
cursos com os melhores mé-
dicos nacionais e internacio-
nais voltados para a sua área 
de atuação a fi m de adquirir 

constante aperfeiçoamento 
e atualização. “Busco obter o 
maior conhecimento possível 
para levar aos meus pacientes 
mais segurança e confi ança 
nos trabalhos que presto, 
com muita responsabilidade”, 
enaltece a especialista. 

CUIDE DA SUA PELE:
ela é seu cartão de visitas

O nosso rosto diz muito sobre quem 
somos e como cuidamos de nós 
mesmos, afi nal, o semblante é o 

nosso cartão de visitas.
É por isso que tem grande peso fazer a esco-

lha certa ao decidir nas mãos de qual profi ssional 
você deixará os cuidados da sua pele, seja para 
procedimentos invasivos ou não. 

Por ter no cuidado da pele de seus pacientes 
muito mais do que uma profi ssão, mas também 
muito carinho e afeto, a médica Gabrielle Nar-
dello concluiu pós-graduação em Dermatologia 
Clínica e Medicina Estética. “Escolher o me-
lhor profi ssional para realizar procedimentos 
estéticos é muito importante, porque é a sua 
pele que vai te representar por muitos anos”, 
enfatiza Gabrielle. 

Por compreender que cada paciente é único, 
a especialista detalha que tem como prioridade 
oferecer um tratamento personalizado aos 
seus pacientes, realizando avaliações focadas 

nas necessidades específi cas de cada 
pessoa. “Avalio criteriosamente os 
desejos e as necessidades tidos como 
demandas, fazendo um estudo indi-
vidualizado sob um olhar clínico para 
recomendar os procedimentos mais 
adequados”, expõe. 

Com a experiência adquirida nos 
anos de profissão e o constante 
aperfeiçoamento em cursos dentro 
e fora do Brasil, a médica realiza 
procedimentos de toxina botulínica, 
microagulhamento, harmonização 
facial, preenchimento, bioestimula-
dores, skinbooster, tratamento para 
queda capilar, laser, entre outros. “Ser médica 
é transformar dores em esperanças e trazer de 
volta sorrisos que estavam esquecidos, por isso 
da minha dedicação em busca de excelência na 
área em que atuo. Sou imensamente grata por 
poder cuidar dos meus pacientes”, destaca. 

D
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DEVOLVENDO AO PACIENTE UM SORRISO  
SAUDÁVEL E AUTOESTIMA

Os campos de atuação da odon-
tologia vêm se expandindo 
de forma exponencial nos 
últimos anos. Antes, ela era 

ligada apenas a tratamentos odontológicos, 
como a ortodontia, pedriatria, estética dental, 
próteses e tratamento de doenças dentárias. 

Com o passar dos anos, com o avanço em 
estudos, pesquisa e emprego da tecnologia, 
a odontologia já está caminhando lado a lado 
com a estética, não se restringindo apenas 
aos dentes.

Com 23 anos de atuação na área odon-
tológica, Gisela Seyboth Wild, responsável 
técnica da Odontoeste, tem buscado constan-
tes aperfeiçoamentos dentro e fora do Brasil 
a fi m de acompanhar os avanços no setor. 
“Sou especialista em ortodontia, uma área 

que sempre atuei e gosto muito por permitir 
que o paciente tenha novamente seu sorriso, 
que é o nosso cartão de visitas. A odontologia 
geral reabilita a função mastigatória e, junto 
da ortodontia, estética dental e reabilitação 
bucal, permite o paciente ter um sorriso sau-
dável e fi car extremamente satisfeito com os 
resultados”, enaltece. 

É pelo alto nível de satisfação de seus 
pacientes que Gisela iniciou sua caminhada 
também em harmonização orofacial.

Ela diz que, com o surgimento desta 
especialidade no campo da odontologia, tem 
constantemente buscado conhecimentos e 
novidades que surgem na área. Tanto que 
desde 2018 Gísela é professora na Faculdade 
de Odontologia da APCD (FOA APCD) de 
harmonização orofacial e professora auxiliar 
no curso de Anatomia com ênfase em toxina 
botulínica e preenchedores faciais do MARC 
Institute em Miami (USA). 
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Harmon� ação orofacial

Espaço feminino

Com 23 an�  de � periência em Odontologia e 
Ortodontia, Gisela Seyboth Wild acompanha 
�  constantes avanç�  da profi ssão, sendo hoje 
especialista em Ortodontia e professora na área 
de harmon� ação facial 
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Ortodontia e Harmonização orofacial

REVISTA Mulher

A harmonização orofacial é a área da odontologia 
que busca tornar os dois lados da face mais simétricas 
possíveis, bem como entre a relação estética e funcional 
tanto do sorriso, quanto do rosto do paciente. “Por 
meio de alguns procedimentos, conseguimos corrigir 
assimetrias, melhorar proporções faciais e garantir 
um aspecto rejuvenescido da pele. É um cuidado que 
transcende a saúde bucal, melhorando a autoestima da 
pessoa”, ressalta Gisela. 

Por meio de diferentes técnicas é possível minimi-
zar os efeitos e marcas que o amadurecimento traz à 
pele, que são as indesejáveis rugas ou vincos obtidos 
ao longo da vida. “Podemos fazer o preenchimento 
de determinados pontos onde perdemos gordura, 
que acabam deixando com uma expressão cansada. 

Além disso também é possível estimular a formação de 
colágeno, devolvendo a elasticidade a pele, bem como 
devolver o viço e o brilho com hidratações profundas”, 
menciona a especialista. 

Ela expõe que pelos cirurgiões dentistas dedicarem 
dois anos de estudos à anatomia facial, sendo um ano 
inteiro de estudos apenas em relação à face, antes da 
harmonização facial tornar-se uma tendência, os profi s-
sionais de odontologia já exerciam a harmonização. “Por 
meio das nossas práticas odontológicas, devolvíamos ao 
paciente seu sorriso, sua dimensão vertical, até mesmo 
com reposicionamento ósseo de mandíbula e maxila 
por meio das cirurgias bucomaxilares, com redução de 
fraturas faciais, para que a face não fi que deformada”, 
pontua Gisela. 

Além da atuação na clínica em Marechal 
Cândido Rondon e da docência, Gisela também 
faz parte de um grupo de alcance internacional, 
o Divas in Dentistry. 

O objetivo do grupo é batalhar para que as 
mulheres sejam tão valorizadas quanto os ho-
mens dentro da odontologia. “Em congressos 

da nossa área, cerca de 70% dos professores 
são homens. Nosso grupo defende que nós, 
mulheres, podemos ter tanto espaço quanto 
os homens na profi ssão, liderando grupos de 
pesquisas, de professores e tendo destaque 
em suas carreiras”, destaca Gísela.

Fotos: R
evelest



MULHERES OCUPANDO ESPAÇOS 

É fato que as mulheres 
estão lutando de for-
ma constante para 
realizarem mudanças 

no modo como são vistas na 
sociedade, em busca de deixar 

para trás as situações de desi-
gualdade de gênero e violência 
contra a mulher.

O empoderamento feminino 
permitiu que muitas profi ssio-
nais conquistassem espaços 

de liderança no mercado de 
trabalho, tanto em empresas 
quanto em organizações e no 
meio político. 

Essa é a realidade de Jaque-
line Krampe e Eliane Ferreira. 

De vendedora a gerente

Liderança

Jaqueline Krampe e Eliane Ferreira compartilham suas trajetórias, desafi �   e 
conquistas para chegarem a p� t�  de liderança dentro da Lojas Colombo

ELIANE FERREIRA é supervisora regional do Oeste do Paraná da Lojas Colombo

de liderança no mercado de 
trabalho, tanto em empresas 
quanto em organizações e no 

Essa é a realidade de Jaque-
line Krampe e Eliane Ferreira. 

Jaqueline é gerente geral da Lojas Colombo 
de Marechal Cândido Rondon, mas sua história 
de sucesso dentro de uma das maiores empresas 
do Brasil começou muito diferente. “Trabalho 
há 11 anos na Lojas Colombo, sendo cinco anos 
dedicados à gestão de pessoas e liderando equi-
pes, mas comecei como vendedora em 2009”, 
relembra. 

Neste cargo, Jaqueline conta que foi molda-
da pela sua gestora da época, Eliane Ferreira, por 
cerca de cinco anos, quando teve a oportunidade 
de passar a atuar como trainee. “Em seis meses, 
passei por quatro lojas até que, em 2015, assumi 
a gestão da fi lial de Ivaiporã por quase um ano”, 
compartilha. 

Ao retornar para Marechal Cândido Rondon, 
ela considera que enfrentou um dos maiores 
desafi os de sua carreira: gerir uma fi lial modelo 

da companhia, com ótimos resultados, com a 
missão de superá-los. “Junto da minha equipe, 
consegui continuar com um visível crescimento 
em vendas, alcançando mais um crescimento de 
nível de loja em 2019. Hoje a fi lial de Marechal 
Cândido Rondon tem o maior volume de vendas 
da Região R16”, cita Jaqueline. 

Assim como ela conquistou importante de-
staque em sua carreira profi ssional, Jaqueline 
acredita que as mulheres têm cada vez mais 
migrado para postos de liderança em todos 
os setores. “Nos destacamos por estarmos 
mais atentas aos detalhes, sempre com 
muita criatividade e dinamismo”, opina. 
“O sucesso é uma consequência de boas 
ações e intenções, por isso, acredite sem-
pre que vale a pena continuar apostando 
nas pessoas”, enaltece Jaqueline. 

Parte importante da história profi ssional de 
Jaqueline, mas também de muitas outras mulhe-
res e homens que passaram pela Lojas Colombo, 
Eliane Ferreira também colhe hoje os frutos do seu 
trabalho ao longo de sua carreira. 

Supervisora regional do Oeste do Paraná da 
Lojas Colombo, Eliane iniciou sua trajetória na em-
presa como coordenadora administrativa e, poste-
riormente, assumiu como gerente geral da fi lial de 
Marechal Cândido Rondon. Hoje, ela supervisiona 

equipes em 20 cidades do Estado. “Acredito que 
respeito vem com o profi ssionalismo, como 

resultado do trabalho em qualquer setor 
ou ramo de atividades. Quem se destaca 

por resultados se sobressai e a forma 
como cada um conduz isso”, ressalta.

A profi ssional salienta que con-

duz seu trabalho com austeridade, honestidade 
e desenvolve a capacidade de interagir, trazendo 
a equipe toda sempre junto, ciente dos deveres 
e obrigações, com muita disciplina, disposição e 
foco. “Pauto minha vida hoje em cima de trazer à 
realidade os anseios da diretoria da empresa que 
trabalhamos, unindo as capacidades e potenciali-
dades das pessoas que tenho ao meu redor, nas 
equipes de trabalho que comando”, declara. 

Dentro do mercado, que muda constantemen-
te, Eliane diz buscar aliar o desenvolvimento das 
pessoas que lidera, orientando de forma que cada 
um possa crescer diariamente. “E, é claro, seguin-
do sempre os objetivos e metas da empresa, que 
necessita estar sempre sadia fi nanceiramente e 
habilitada para cumprir o papel a que se propõe 
na comunidade”, enfatiza.
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JAQUELINE KAMPE é gerente geral da Lojas Colombo 
de Marechal Cândido Rondon
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No mesmo ano em que concluiu a graduação, 
Caroline foi aprovada no Exame de Ordem e pôde 
conquistar a independência profi ssional ao abrir 
seu próprio escritório. 

No início da carreira a advogada iniciou a 
prestação de serviços não apenas para clientes, 
mas também para empresas e organizações, como 
é o caso da Federação de Agricultura do Estado 
do Paraná (Faep). “Sou advogada da Faep para a 
microrregião, atendendo os municípios de Marechal 
Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios, Nova 
Santa Rosa e Mercedes”, expõe.

Além disso, Caroline também atende a pessoas 
físicas nas áreas cível, consumidor, previdenciário e 
família e sucessões, esta última na qual atualmente 
cursa pós-graduação para tornar-se especialista. 
“Minha trajetória é de muita batalha, de muita 
superação. Vim do interior, de origem humilde, 
e hoje conto com uma vasta clientela e tenho 
independência profi ssional e fi nanceira com meu 
escritório próprio”, ressalta. “Vendo minha história 
hoje, só posso agradecer aos meus pais, minha avó 
e meu esposo, que são as pessoas mais importan-
tes da minha vida e graças a eles não desisti da 

faculdade e da minha profi ssão nos momentos de 
dúvida”, salienta. 

Caroline também fala com carinho da comu-
nidade de seu distrito, Margarida, que até hoje a 
acompanha profi ssionalmente. “Oitenta por cento 
dos meus clientes são de Margarida. Por esse reco-
nhecimento que tenho muito carinho pelas pessoas 
de lá, que também foram muito importantes para 
eu chegar onde estou”, conclui a advogada. 

SUPERAÇÃO NA CONQUISTA DA
independência profi ssional

O lugar que nascemos e as pessoas que 
nos orientam durante nossa formação 
dizem muito sobre quem somos na 

vida adulta. 
É por honrar suas origens que a rondonense 

Caroline Vanessa Weiss não mediu esforços 
para conquistar espaço no mercado e crescer 
enquanto mulher e principalmente como 
advogada. 

Nascida em Margarida, distrito de 
Marechal Cândido Rondon, Caroline 
vem de uma família simples. Os pais são 
agricultores, assim como muitos outros 
moradores da região Oeste do Paraná, 
e sempre batalharam com muita garra 
e esforço para permitir que a única 
fi lha obtivesse sucesso na carreira que 
escolheu. “Até meus 18 anos morei 
em Margarida. Sempre estudei em 
escola pública e, assim que terminei 
o Ensino Médio, comecei a cursar 
Direito”, conta. 

Seu primeiro emprego foi no distri-
to rondonense, no Posto de Saúde, mas 
logo após começar a faculdade surgiram 
oportunidades para atuar mais próximo 
da área. “Trabalhei em dois escritórios de 
advocacia, nos quais pude adquirir bastante 
experiência. Foram anos de muita dedicação 
e estudo e, para meus pais, de muito trabalho 
para eu poder me formar”, relembra. “Meus pais 
não possuíam muitas condições fi nanceiras, então 
eu acompanhei toda a dedicação deles para garantir 
o pagamento do meu curso e permitir que eu me 
tornasse essa profi ssional que sou hoje. Minha forma 
de agradecer era sempre buscar fazer o meu melhor 
e me superar”, complementa a rondonense. 

D
ivulgação

Independência profi ssional

ADVOGADA CAROLINE 
VANESSA WEISS COM 

O ESPOSO LEANDRO 
DALAMARIA



A FORÇA FEMININA
e a conquista de seu espaço 

Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão 
no debate público em torno das questões femini-
nas e, apesar dos avanços em relação à conquista 
dos direitos das mulheres, são poucas aquelas que 

conseguem ocupar cargos de poder e ter voz ativa na tomada 
de decisões políticas. 

Um bom exemplo da conquista de espaço para mulheres é 
a trajetória da vereadora mercedense Kelli Kolm Weber. 

De origem simples, Kelli cresceu no campo. É fi lha de agri-
cultores e foi casada com um agricultor, por isso o início de sua 
carreira deu-se em meio às atividades agrícolas. “Além de estar 
no campo, eu sempre trabalhei voluntariamente com serviços 
sociais, na igreja, bastante envolvida na minha comunidade, por 
isso acredito que tenha conquistado muitos amigos para chegar 
onde estou hoje”, diz. 

Presidente da Câmara de Veradores de Mercedes, Kelli 
está hoje em sua terceira legislatura. Sua entrada na política 
deu-se por incentivo de familiares que já haviam ocupado cargos 
públicos. “Esse incentivo uniu-se ao resultado de uma pesquisa 
popular em que eu fi quei bem colocada, algo que é resultado 
da trajetória da minha vida: eu sempre trabalhei pela minha 
comunidade, me dediquei e me envolvi nas ações para melhorar 
a vida das pessoas”, pontua. 

Mais do que ter conquistado uma carreira sólida na política, 
mostrando que as mulheres podem e devem ocupar espaços de 
relevância e ter voz ativa nas decisões políticas, a vida pessoal e  

profi ssional de Kelli mostra que nunca é tarde para buscar 
seus sonhos.  “Além de ter orgulho da minha profi ssão, 
tenho um  imenso orgulho da minha fi lha Gabriely”, frisa.

Quando se casou, Kelli era formada apenas 
no Ensino Fundamental e após sua separação ela 
voltou aos bancos escolares. “Conclui o Ensino 
Médio, me graduei em Pedagogia e me es-
pecializei em Educação Infantil, formação 
que me permitiu começar a lecionar. Com 
a entrada na política, não parei de estudar, 
me especializando em Gestão Pública, 
técnico em Meio Ambiente e hoje estudo 
Administração”, compartilha. 

Durante três anos, Kelli também 
atuou como professora na rede municipal 
de ensino de Mercedes.
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De origem simples, vereadora mercedense Kelli Kolm Weber conquistou seu espaço na 
comunidade, consolidou-se em sua profi ssão e hoje é voz ativa nas decisões políticas locais
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De origem simples, vereadora mercedense Kelli Kolm Weber conquistou seu espaço na 
comunidade, consolidou-se em sua profi ssão e hoje é voz ativa nas decisões políticas locais

Presidente da Câmara de Vereadores de 
Mercedes, KELLI KOLM WEBER: “Nada é mais justo 
do que a mulher ser reconhecida por ter alcançado 
seu espaço, ser vista e lembrada por seu trabalho”

Reconhecimento 
feminino

Hoje, Kelli dedica-se integralmente à presidência 
da Câmara de Vereadores com objetivo de entregar à 
comunidade um trabalho de excelência junto aos demais 
vereadores e à equipe de colaboradores da Casa de Leis. 
“Ocupar a presidência da Câmara é algo muito enrique-
cedor, que ajuda a reforçar a necessidade das mulheres 

ocuparem cargos de importância. Muitas vezes temos que 
nos desdobrar porque alguns homens não entendem que 
nós não queremos competir, mas, sim, andar junto, em um 
mesmo patamar de direitos e deveres”, frisa. 

As discussões acerca dos direitos da mulher, pontua ela, 
não dizem respeito a uma questão de feminino, machismo 
ou submissão, mas, sim, de justiça. “Nada é mais justo do 
que a mulher ser reconhecida por ter alcançado seu espaço, 
ser vista e lembrada por seu trabalho”, salienta. 



Cabeleireira ELZA ALVES DE SOUZA: “Mais do que cuidar da beleza 
das minhas clientes, sempre procuro passar para elas uma 
energia positiva, uma conversa de cuidado, de amor próprio. 
Quero que todo mundo seja feliz e realizado como eu sou”

ELZA É ESPECIALISTA EM 
TRANSFORMAÇÃO CAPILAR, COM CURSOS 
NAS ÁREAS DE PROGRESSIVA, DEFINITIVA, 

ALISAMENTO JAPONÊS, CRISTALIZAÇÃO, 
BOTOX, SELAGEM E CAUTERIZAÇÃO
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no visual e na autoestima
Especialista em transformação capilar, cabeleireira E� a Alves de Souza 

cuida da bel� a de suas clientes ao mesmo tempo em que compartilha 
� periências de vida para empoderar mulheres

Quem senta na cadeira da cabeleireira Elza Alves de Souza 
ganha muito mais do que um novo visual. Ganha também 
autoconfi ança e um up na autoestima. 

Vinda de Minas Gerais, Elza começou sua trajetória 
profi ssional na região Oeste do Paraná no distrito rondonense de Novo 
Horizonte, no ano de 2000, onde tinha um pequeno espaço em casa 
para atender suas clientes. “Eu cheguei de Minas com três crianças 
pequenas e sempre trabalhei em cuidar dos cabelos e da beleza das 
mulheres. Com muita batalha formei meus três fi lhos que já são inde-
pendentes, e hoje tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, na hora 
que eu quiser. Sou uma mulher independente”, garante. 

Nos primeiros anos trabalhando no interior de Marechal Cân-
dido Rondon, um dos principais desafi os enfrentados por ela foi o 
preconceito. 

Em um local dominado por descendentes de alemães, uma mulher 
negra e empoderada com um salão chamado “Hair Black - Salão da 
Elza” sem dúvida chamava atenção dos moradores. “No começo eu 
achei que não ia me adaptar. Os olhares e julgamentos para mim e meus 
fi lhos eram muitos. Mas com o passar do tempo fui quebrando este 
preconceito, ganhando meu espaço, conquistando minhas clientes. 
Hoje se você for até Novo Horizonte, todo mundo conhece a Elza 
Souza cabeleireira”, diz. 

Com a conquista de especializações na área de transformação 
capilar e seu crescimento profi ssional, em 2013 Elza decidiu vir para a 
sede de Marechal Rondon. Após trabalhar em um salão no município, 
algum tempo depois abriu seu espaço próprio em sua casa e sete anos 
mais tarde inaugurou seu salão em uma sala comercial. “Apesar de 
no início ter sido um desafi o apresentar a transformação capilar para 
o mercado, hoje me sinto muito realizada pelo reconhecimento que 
tenho. Atendo clientes de Toledo, Cascavel e, recentemente, uma 
cliente vinda dos Estados Unidos me procurou com referências de lá. 
Isso sem dúvida reafi rma o amor e a dedicação que tenho para o meu 
trabalho”, considera Elza. 

Dedicação ao pr� imo
Por meio de seu trabalho, Elza também compartilha que busca 

levar amor e carinho às outras pessoas, seguindo os ensinamentos de 
Deus. “Faço parte do grupo Caleb dentro da Igreja Universal e nosso 
trabalho envolve levar autoestima, atenção e acolhimento para as 
pessoas mais carentes. Realizo cortes de cabelos gratuitos, orientações 
sobre autocuidado, higiene, sobre como comprar produtos mesmo 
tendo pouco dinheiro, converso com as pessoas sobre a importância 
do autocuidado e do amor próprio”, detalha. “Tendo Deus como nosso 
guia, aprendemos que Ele está acima de tudo. Ele não vê raça, não 
vê religião, não vê gênero, nem classe social. Ele nos ensina a amar o 
próximo acima de tudo”, completa a profi ssional. 

Empoderamento
Com o passar dos anos, Elza considera que conquistou seu espaço 

e principalmente o respeito de seus clientes e de outros profi ssionais. 
“Eu sou muito comunicativa, procuro conversar com todos, passar 
alegria e entusiasmo e sem dúvida isso fez com que o preconceito 
fi casse no passado”, acredita. 

Elza é especialista em transformação capilar, com cursos nas áreas 
de progressiva, defi nitiva, alisamento japonês, cristalização, botox, 
selagem e cauterização, abrangendo toda área de transformação de 
fi os. “Também faço tratamento em cabelos afro, mas a minha espe-

TRANSFORMAÇÃO 
cialidade, a área com que me identifi co mais, é o alisamento”, expõe. 

Além do cuidado com os cabelos das clientes, em seu salão Elza 
também oferece cursos na área de transformação capilar. Com o 
auxílio de sua equipe, oferece, ainda, serviços de corte, manicure, 
pedicure, depilação, maquiagem, tintura, mechas e penteados. “Mais 
do que cuidar da beleza das minhas clientes, sempre procuro passar 
para elas uma energia positiva, uma conversa de cuidado, de amor 
próprio. Quero que todo mundo seja feliz e realizado como eu sou, 
que viva cada dia como único. Nos meus 50 anos, não tem nada mais 
que eu quero fazer. Estou satisfeita no aspecto profi ssional e pessoal 
também, posso curtir meus netos, meus fi lhos e meu namorado. A 
minha vida é completa e feliz”, ressalta Elza. 

: “Mais do que cuidar da beleza 

energia positiva, uma conversa de cuidado, de amor próprio. 
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Atenção a�  detalhes

Médica pediatra JANICE HOFFMANN

Pediatra Janice Hoff mann adota técnicas human� adas de abordagem nas consultas do 
plantão a fi m de tranquil� ar pais e especialmente as crianças durante o atendimento

REVISTA Mulher

Além de acalmar as crianças, a forma de atendi-
mento da pediatra também colabora para que os pais 
fi quem menos apreensivos na espera do diagnóstico 
dos fi lhos. “Por mais que eu atenda somente no plan-
tão, que é geralmente uma consulta mais rápida, eu 
procuro sempre ser muito explicativa”, menciona.

Detalhar as orientações aos pais acerca do tra-
tamento da criança, de novos sintomas que podem 
aparecer, de como será a evolução do quadro e 
quando é necessário retornar ao hospital são aspectos 
abordados pela pediatra com profundidade durante 
as consultas. “Eu gosto muito de expressar de for-
ma clara aos pais as situações, não usando apenas 
os termos técnicos, mas falar em uma linguagem 
que eles entendam. O atendimento pediátrico no 
plantão não é sinônimo de uma consulta superfi cial. 
Enquanto plantonista, presto o mesmo atendimento, 
com a mesma atenção e dedicação dos profi ssionais 
que atuam em consultório e, sem dúvida, isso faz 
toda a diferença para tranquilizar também os pais”, 
ressalta Janice. 

A CONFIANÇADespertando 

Foi quando começou a estudar 
anatomia, ainda no Ensino Médio, 
que a pediatra Janice Hoff mann 
soube que seguiria carreira na 

área da saúde. 
Em Marechal Cândido Rondon há oito 

meses, a especialista em Pediatria atua 
como plantonista no Hospital Rondon e 
em atendimentos sobreaviso no Hospital 
Municipal Dr. Cruzatti. 

Natural de Toledo, ainda criança Janice 
passou a residir com a família em Luiz Edu-
ardo Magalhães, na Bahia. Graduada em 
Enfermagem, após quatro anos atuando na 
área, decidiu ingressar no curso de Medicina.

Enquanto enfermeira, Janice atuou 
como chefe de uma equipe de 
Saúde da Família em uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) por quatro anos, 
período em que teve 
a oportunidade de 
prestar atendimento 
a diversos pacien-
tes, desde crianças 

a adultos e idosos, homens, mulheres e 
gestantes. “Apesar de amar a profi ssão que 
eu exercia naquela época, havia fi cado algo 
dentro de mim de que eu deveria ter cursado 
Medicina. E surgiu a oportunidade para eu 
voltar à faculdade e entrar na carreira que 
eu sempre sonhei”, relembra. 

Durante a graduação, a médica conta que 
pensava em se especializar em Ginecologia 
e Obstetrícia, mas durante o período de 
internato sua paixão dentro da Medicina se 
revelou: o cuidado com as crianças. “A parte 
que eu mais gosto é receber os recém-nas-
cidos na sala de parto. Me encanta demais 
esse momento. Mas ao tratar as crianças, 
de forma geral, a pureza, todo o carinho 

que eles te oferecem, é algo que me 
encanta”, enaltece. 

Pelo hospital não ser um 
ambiente confortável, espe-
cialmente para as crianças 
que geralmente visitam o local 
quando estão com sintomas 

severos de diferentes doenças, muitas delas 
têm medo do médico e dos procedimentos 
que o profi ssional precisa realizar para o 
diagnóstico. “Eles veem um ‘monstro’ de 
jaleco branco, porque a situação em que eles 
estão não é nada confortável. Para tornar 
esse momento o menos doloroso possível 
para os pequenos, busco adotar práticas 
diferentes no atendimento, começando pela 
forma que eu me visto”, comenta.

Para começar, nada de jaleco branco. O 
uniforme da pediatra é repleto de persona-
gens coloridos e conhecidos das crianças. 
Nos pés, calçados igualmente coloridos e 
que chamam a atenção dos pequenos. Até 
mesmo o carimbo da médica é especial. Tudo 
para tornar o momento da consulta mais 
fácil para as crianças. “Desde a prática da 
enfermagem eu percebi que essas atitudes 
simples tornam o momento mais tranquilo 
para eles e até mesmo para os pais. É claro 
que mesmo com a roupa e o acolhimento 
diferente, ainda há crianças que fi cam assus-
tadas, que choram bastante... Mas a maioria 
delas acaba fi cando com menos medo de 
ir ao médico por sentir-se mais acolhida”, 
expõe a pediatra.
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Tranquilidade 
na consulta



Tranquilidade n�  procediment� 

Harmon� ação facial

Seja em procediment�  � ncionais ou de fi ns estétic� , a busca por 
um cirurgião dentista que tenha especial� ação n�  procediment�  

e � periência de atuação no mercado é essencial para a 
tranquilidade do paciente e garantia de resultad� 

Por ser uma profi ssional habilitada 
em sedação consciente com óxido 
nitroso, Débora proporciona aos seus 
pacientes ainda mais tranquilidade 
quando da realização de procedimentos 
dentários. 

Isso porque o óxido nitroso pro-
porciona um relaxamento no paciente, 
minimizando o estresse relacionado ao 
atendimento, diminuindo a sensação 

dolorosa e ansiedade. “O óxido nitroso 
é usado na odontologia desde 1845, 
principalmente nos Estados Unidos.  Ele 
não substitui a anestesia, mas relaxa o 
paciente, que permanece acordado, co-
operativo, respirando espontaneamen-
te e com todos os seus refl exos”, diz. 

A sedação com óxido nitroso é 
simples, rápida e prática. O paciente não 
corre nenhum tipo de risco e não tem 

nenhum sintoma após o procedimento, 
garante a cirurgiã dentista. “Qualquer 
pessoa pode usar a sedação com óxido 
nitroso. Em especial quem tem alguma 
espécie de fobia do dentista, medo de 
agulhas e anestesia ou qualquer tipo 
de ansiedade antes de algum proce-
dimento odontológico ou até mesmo 
insônia antes da consulta ao dentista”, 
pontua Débora.

Além da especialização em Im-
plantodontia e do uso de óxido nitroso 
em consultório, Débora também 
realiza procedimentos ligados à har-
monização facial, como é o caso da 
bichectomia e da lipoplastia enzimática 
de papada.

A bichectomia, detalha ela, é o 
procedimento da remoção da Bola de 
Bichat, ou corpo adiposo da bochecha. 
A técnica tem ganhado cada vez mais 
adeptos e despertado curiosidade e 
interesse do público. “Trata-se de um 
procedimento estético/funcional que 

visa a redução do volume das boche-
chas aumentando a evidência da proe-
minência zigomática (maçã do rosto) e 
do contorno da mandíbula, tornando a 
face mais harmônica e também diminui 
o trauma em pacientes que costumam 
morder a mucosa jugal”, detalha. 

Para quem busca um rosto mais 
harmônico, este procedimento pode 
ser realizado junto à lipoplastia enzi-
mática de papada, que trata de uma 
das principais “vilãs” da estética facial, 
a papada, aquele excesso de gordura 
abaixo do queixo. Mas o procedimen-

to também pode ser feito à parte da 
bichectomia. “Essa técnica é feita com 
uso de ácido deoxícolico, capaz de 
acabar com a gordura, em substituição 
às tradicionais técnicas invasivas. São 
feitas microinjeções que quebram 
as células de gordura ao redor do 
pescoço, eliminando completamente 
a área conhecida com duplo queixo”, 
comenta a implantodontista.

Ficou curioso? Então procure a 
profi ssional e tire suas dúvidas. Des-
cubra se este procedimento é indicado 
para você e realize seu sonho.

A IMPORTÂNCIA DE CONTAR COM UM PROFISSIONAL
� periente e qualifi cado

Com certeza você já ouviu a conhecida frase 
“a prevenção é o melhor remédio”.

No campo da Odontologia, ela se encaixa 
perfeitamente, apesar de muitas pessoas 

não darem a devida importância às visitas regulares ao 
cirurgão dentista a fi m de prevenir problemas dentários. 

A falta de cuidado com a saúde bucal pode levar a 
sérios problemas futuros e este cuidado envolve tanto 
as ações de higiene que devem ser adotadas em casa, 
quanto a necessidade de ter um acompanhamento de 
um profi ssional com experiência. 

A cirurgiã dentista Débora Cristina Simoni é graduada 
há 18 anos e há 12 atua como especialista em Implanto-
dontia, uma das especialidades mais procuradas dentro 
dos consultórios odontológicos. “A implantodontia trata 
da reabilitação oral por meio do implante dentário, um 
tratamento que busca restaurar as funções estéticas e 
mastigatórias do paciente, aprimorar a dicção, prevenir 
uma série de doenças bucais causadas pela ausência de 
dentes e melhorar a estética do rosto e do sorriso, devol-
vendo autoestima e qualidade de vida”, expõe Débora. “Os 
implantes têm a função de fazer o mesmo papel da raiz 
do dente. Em cima do implante é que o cirurgião dentista 
coloca o novo dente”, completa. 

Além dos resultados cada vez mais naturais, os 
avanços tecnológicos no campo da implantodontia 
contribuíram bastante para tornar os implantes mais 
acessíveis e o procedimento menos invasivo. “O implante 
dentário é indicado em casos em que o paciente já perdeu 
o dente ou esse dente não apresenta condições de ser 
recuperado e precisa ser extraído. Implantes dentários 
repõem um, vários ou, até mesmo, todos os dentes de 
uma pessoa”, menciona. 

Feitos de titânio, um material é inerente ao osso, ga-
rante que o organismo não perceba que algo foi colocado 
e, por isso, o osso integra o implante como parte do orga-
nismo. “Quando isso acontece ele trava o implante, e isso 
é o que chamamos de osseointegração”, descreve Débora. 

Como toda cirurgia, os procedimentos de implante 
requerem cuidados que devem ser observados para o 
sucesso do procedimento, e que são indicados pelo pro-
fi ssional de acordo com as necessidades de cada caso. “A 
não observação destes cuidados pode levar até a falha do 
procedimento”, alerta a implantodontista, que ressalta: 
“O procedimento para implantação de dentes é, para 
muitas pessoas, envolto em mistérios, mas, na verdade, 
é bastante simples e seguro quando avaliado e feito por 
um implantodontista de confi ança”. 

Divulgação

DÉBORA CRISTINA SIMONI é graduada em Odontologia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) há 18 anos e especialista em Implantodontia há 12 anos. Atua na área de cirurgia de dentes 
inclusos, bichectomia, lipoplastia enzimática de papada, bem como harmonização orofacial e 
ortodontia, contando com habilitação em sedação consciente com óxido nitroso
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DETERMINAÇÃO 
para conquista do sucesso pessoal e profi ssional

Empresária há 12 an� , Anelise Card� o Ikert encontrou uma nova pa  ão, o fi siculturismo, 
que oportun� ou a conquista de troféus, medalhas, autoestima e mais amor próprio

“O sucesso depende apenas da sua vontade”. Esta 
frase é um bom resumo da vida da empresária 
e atleta de fi siculturismo Anelise Cardoso Ikert, 
de Nova Santa Rosa. 

Desde a infância, sua vida foi traçada no caminho da superação. 
Aos cinco anos, em um acidente doméstico, Anelise perdeu a mão 
direita. Apesar de por muito tempo ter buscado esconder sua condição 
em fotos compartilhadas nas redes sociais, hoje ela é inspiração para 
muitas pessoas por meio do que compartilha. 

Há 12 anos ela é administradora da Loja Ikert, empresa familiar do 
ramo de confecções femininas e masculinas, calçados, cama, mesa e 
banho, móveis e estofados que está há mais de 30 anos no mercado. 

Todavia, mais do que a dedicação para superar os desafi os cotidia-
nos de ser empresária, o sucesso de Anelise ganhou ainda mais brilho 
quando ela adotou o fi siculturismo como hobby. “Faço academia há 
oito anos e em 2018, quando fui assistir um campeonato de fi sicultu-
rismo, me imaginei naquele palco. Me preparei e comecei a buscar 
este objetivo, realizando meu sonho no ano seguinte”, relembra.  

Mais do que troféus
Nos poucos anos que pratica fi sioculturismo, a empresária já 

reúne vários títulos que só fazem aumentar seu amor pelo esporte. 
“Fiz a abertura da categoria especial em Cascavel e fi quei em primeiro 

lugar. No Paraná esta categoria estava fechada, porque não havia 
mulheres com defi ciência. No mesmo dia, competi com 11 atletas 
e consegui o terceiro lugar”, compartilha. 

Em Curitiba, na Expo Unimed do Rafael Brandão Classic, 
Anelise conquistou o primeiro lugar na categoria defi ciente 
físico e o terceiro com as demais competidoras. Já no Arnold 
Sports Festival, fi cou em primeiro lugar na categoria Open. Na 
competição por altura do mesmo campeonato também fi cou em 
primeiro lugar. No Muscle Contest Brazil a atleta conquistou o 
primeiro lugar em altura.

“Esse resultado é um sonho realizado. Sempre achei o 
esporte lindo e o que me fez continuar no fi siculturismo é o 
fato de ele ter mudado minha vida para melhor. Eu sempre 
aceitei minha defi ciência, mas não gostava de olhar fotos que 
aparecia meu braço, eu sempre escondia. Depois que comecei 
a participar dos eventos aprendi a me amar mais e hoje não me 
importo. Minha família toda viu o como me fez bem e me dão 
todo apoio e suporte”, declara Anelise. 

Mais do que os nove prêmios que acumula, a atleta e 
empresária considera que a maior conquista de sua carreira 
é a autoestima. “Isso não tem preço que pague. Eliminei meu 
próprio preconceito, aprendi a controlar minha mente, a manter 
a calma e ter equilíbrio para estar sempre muito focada a cada 
preparação”, fi naliza. 

Empresária e atleta de fi siculturismo ANELISE CARDOSO IKERT: “Depois que comecei a participar dos eventos aprendi a me amar mais”

DETERMINAÇÃO 
para conquista do sucesso pessoal e profi ssional

Aos cinco anos, em um acidente doméstico, Anelise perdeu a mão 
direita. Apesar de por muito tempo ter buscado esconder sua condição 
em fotos compartilhadas nas redes sociais, hoje ela é inspiração para 
muitas pessoas por meio do que compartilha. 
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Arquivo pessoal

VERA DONINI CUISINE:
cozinha por amor

Chef Vera Donini apresenta ao mercado nov�  conceit�  gastronômic� , com 
a linha low carb, jantares temátic�  do chef em casa e a culinária japonesa 

De uma transformação pessoal 
para um modelo de negócio. Foi 
assim que nasceu o Vera Donini 
Cuisine, um espaço culinário 

que tem como carro-chefe a gastronomia 
low carb.

Conduzido pela chef Vera Donini, a 
história da profi ssional com a gastronomia 
começou após uma mudança em sua própria 
alimentação, partindo em busca de uma vida 
mais saudável. “Quando eu comecei meu 
processo de emagrecimento eu conheci a 
culinária low carb, que foi essencial para 
minha perda de peso. Com essa mudança 
pessoal, acabei me apaixonando também 
pela prática de esportes, com a corrida e o 
muay thai”, compartilha. 

A paixão pela cozinha e os novos conhe-
cimentos adquiridos fi zeram com que Vera 
compartilhasse alguns pratos e receitas em 
suas redes sociais, momento em que uma 
nova porta profi ssional foi aberta para ela. 
“Para minha surpresa muitas pessoas se inte-
ressaram pela linha low carb, e vi neste nicho 
uma oportunidade de negócio”, comenta. 
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 Linha completa
No Vera Donini Cuisine os clientes encon-

tram tortas salgadas, pães, doces como mousses, 
bolos e brownies, nhoques e lasanhas, tudo com 
baixo nível de carboidrato e preparados com 
produtos frescos e naturais, farinhas oleaginosas, 
grãos e adoçantes naturais.

Chef em casa
A paixão pela culinária levou a chef a explorar 

outro nicho de mercado, apresentando para o 
mercado o conceito de “chef em casa”. Baseado 
em cardápios solicitados pelos clientes, Vera pre-
para jantares completos para um determinado nú-
mero de convidados, podendo ser tanto reuniões 

residenciais, com cinco, dez ou 15 convidados, 
até eventos com mais de 100 pessoas. “Eu faço 
os pratos na minha cozinha e no local do evento 
a fi nalização do que será servido. Os cardápios 
mais comuns são os temáticos, da culinária 
mexicana, árabe, francesa ou tailandesa, mas, de 
acordo com o desejo do cliente, posso adaptar 
as receitas e servir o que ele desejar, sempre 
com foco na qualidade do que é servido e na 
bela apresentação”, enfatiza Vera. 

Cozinha japonesa
Na segunda semana de cada mês, Vera 

também apresenta a seus clientes um cardápio 
da culinária japonesa. Por serem totalmente 

VERA DONINI
conheceu a culinária 
low carb durante 
seu processo de 
emagrecimento e fez 
do sucesso pessoal 
uma oportunidade 
de negócio

artesanais e personalizados, os pratos são fei-
tos sob encomenda e entregues na residência 
dos clientes. 

Novidades
Além da linha low carb, do chef em casa e do 

cardápio japonês, Vera também atende a pedidos 
para pratos únicos, como tortas e quiches, que 
podem ser entregues na casa do cliente. “Agora 
estamos com mais uma novidade para os clientes, 
iniciando uma parceria com a Multifestas, onde 
realizamos um happy hour na sexta-feira com 
pratos temáticos especiais. Para saber mais, 
acompanhe as redes sociais Vera Donini Cuisine 
e da Multifestas”, conclui a chef. 
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Seja para ganho de massa muscular, perda de peso ou fortalecimento, equipe da 
Academia Equilíbrio oferece constante orientação e suporte na escolha e � ecução d�  

� ercíci� , além de avaliação física e p  tural para conquista d�  objetiv�  de cada aluno

Ter um profi ssional de Educação Física experiente 
ao seu lado pode ser muito vantajoso para quem 
está começando a treinar e ainda não fez disso um 
hábito. O profi ssional também pode ser um ótimo 

aliado para aqueles que já tentaram inúmeras vezes, mas sempre 
abandonam o barco depois de alguns meses treinando ou que 
têm receio de treinar e acabar lesionado. 

Foi em busca de oferecer aos praticantes desta atividade física 
um atendimento com garantia de qualidade e resultados efetivos 
que as profi ssionais de Educação Física Mirlei Cristine Pasztetnik, 
Carolina Eede Hartwig e Bruna Dreissing Emmel abriram as portas 
da Academia Equilíbrio em Marechal Cândido Rondon.

Localizada na Rua Marechal Deodoro, no centro do município, 
o atendimento diferenciado na Academia Equilíbrio começa pela 
avaliação física e postural, oferecida a todas as pessoas que dese-
jam começar a praticar musculação no espaço. “Essas avaliações 
são realizadas para que o aluno tenha um melhor desempenho no 
treino e para que nós possamos conhecer as particularidades da 
pessoa, se ela tem algum objetivo específi co ou alguma lesão que 
impeça determinados movimentos”, menciona Mirlei. 

Atendimento diferenciado
Na avaliação física, além de peso, altura e alguns índices corpo-

rais, as profi ssionais também conversam com o aluno para entender 
qual seu objetivo praticando a musculação e suas particularidades 
em relação a difi culdades ou lesões. “Na aula experimental,  ofere-
cemos um treino completo para ele entender como é o dia a dia da 
academia, ensinamos todos os exercícios e alongamentos. Desta 
forma ele conhece nosso trabalho e nós também conseguimos 
ter uma boa noção das habilidades e difi culdades de cada pessoa 
para montar o treino”, comenta Carolina.

Durante o treino de musculação, mesmo que a aula não acon-
teça na modalidade de personal trainer, as profi ssionais também 
realizam orientações individuais para cada pessoa, corrigindo 
movimentos e determinando número de séries de cada exercício. 
“Mas para quem prefere ter uma pessoa ao seu lado o tempo todo, 
tanto para a correção quanto para motivação, também oferecemos 
o serviço de personal”, enaltece Mirlei. 

As profi ssionais dizem que muitos 
dos alunos atendidos por elas chegaram à 
academia com receio em aumentar a carga 
dos aparelhos ou até mesmo realizar treinos 
diferentes dos que estavam acostumados pela 
possibilidade de se lesionarem. “Mas o acompa-
nhamento que oferecemos dá a segurança para eles 
de que isso não vai acontecer. Caso a pessoa tenha 
difi culdades, adaptamos o exercício ou orientamos 
como fazer o movimento corretamente quantas 
vezes for necessário”, expõe Bruna.

Conforme a condição de cada aluno, as 
profi ssionais também orientam e estimulam a 
evolução no treino. Além disso, o acompanhamento 
personalizado das profi ssionais evita que muitas 
pessoas se “autossabotem” ao não fazerem todas 
as repetições, se dispersando entre os exercícios 
ou deixando de realizar o treino completo. “Sem 
dúvida esse acompanhamento faz toda a diferença 
no resultado que a pessoa busca, seja para ganho 
de massa, emagrecimento ou fortalecimento”, 
assinala Bruna. “Muitos outros alunos que buscam 
o nosso serviço também já apresentam dores e nós 
montamos o treino de acordo com as necessidades 
de cada pessoa em busca de tornar o exercício um 
aliado na melhora deste quadro”, complementa.

Para que os alunos possam atingir os resulta-
dos esperados com o treino, mas também tenham 
uma boa condição de saúde nas atividades do dia a 
dia, sem sentir dores, o trabalho das profi ssionais 
envolve mais do que o treino nos aparelhos, mas também 
alongamentos e exercícios de mobilidade. “Por isso que 
academia não é voltada apenas para quem busca a defi nição 
muscular ou a perda de peso. Atendemos desde adolescentes 
até pessoas de mais idade, adequando o treino conforme o 
objetivo de cada um. Para as pessoas que estão se recuperan-
do de lesões, também temos um atendimento diferenciado, 
fazendo com que a prática da musculação seja um aliado no 
processo de reabilitação”, salienta Mirlei. 
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GARANTIA DE RESULTADOS
com a musculação

Fotos: Divulgação 

A Academia Equilíbrio está de portas abertas 
para os alunos de segunda a sexta-feira, das 06 às 11 
horas e das 14 às 22 horas. No sábado, o atendimento 
vai das 06 às 10 horas. 

As profi ssionais também oferecem a modali-
dade personal trainer, em aulas com hora marcada. 

A academia também oferece aulas em turma de 
treinamento funcional, em breve serão divulgadas 
outras modalidades de treinamento em dias da 
semana e horários específi cos. 

Mais informações: (45) 99859-7694.

@equilibriomcr

A qualquer hora do dia
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personalizado das profi ssionais evita que muitas 
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com a musculação

Sócias-proprietárias da Academia Equilíbrio, 
Profi ssionais de Educação Física CAROLINA EEDE HARTWIG, 
MIRLEI CRISTINE PASZTETNIK e BRUNA DREISSING EMMEL

com a musculação

Sem medo de evoluir



AS CONQUISTAS E OS DESAFIOS DA 

Advogada Ligia Stephanie Michalski Hammerschmidt relembra como a trajetória das 
mulheres na advocacia colaborou para o sucesso das profi ssionais da atualidade

Há 120 anos, Myrthes Gomes de Campos se transformava 
na primeira advogada do Brasil. No entanto, entre con-
cluir a faculdade e ser admitida no quadro de sócios do 
Instituto dos Advogados do Brasil, anterior à Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), precisou esperar sete anos.
A classe, até então dominada só por homens, tinha difi culdade 

de aceitar uma mulher advogada em seus quadros. Esse cenário, 
no entanto, mudou muito com o passar dos anos. “A advocacia é 
vista como uma profi ssão masculina, mas hoje vemos muito mais 
mulheres nas universidades, formadas e advogando. Acredito que a 
nossa região, por ser mais conservadora, ainda apresenta bastante 
resistência acerca da mulher na advocacia, mas vejo que isso vem 
mudando com o passar dos anos, especialmente pelo posicionamento 
das profi ssionais”, considera a advogada Ligia Stephanie Michalski 
Hammerschmidt.

Pelo fato de as pessoas buscarem junto ao profi ssional de Direito 
não apenas a solução para um problema jurídico, mas, muitas vezes, 
também um conselho em relação a confl itos vividos, Ligia afi rma que 
as advogadas têm um grande diferencial pela forma como a mulher 
encara o mundo. “Por natureza as mulheres observam mais o senti-
mento, então acabam oferecendo um atendimento mais humanizado. 
Não que os advogados deixem de fazer isso, muito pelo contrário. A 
forma de advogar tem se transformado tanto para homens quanto 
para as mulheres”, enfatiza.

Outro fator que mudou a realidade das mulheres na advocacia, 
pontua ela, foi o acesso ao Ensino Superior. Ligia diz que no passado 
era muito mais difícil encontrar mulheres estudando em cursos como 
Direito e Medicina. “Mas nós conquistamos nosso espaço. A mulher 
entendeu que ela não deve depender de ninguém, que ela pode es-
tudar e buscar qualquer profi ssão que desejar. Isso é uma batalha de 
gerações anteriores que hoje colhemos os frutos”, assinala a advogada.

Conquista de mercado
Ligia entende que outro entrave para muitas profi ssionais na 

conquista de mercado é o pouco tempo de formação, fato que não 
está restrito somente à advocacia, nem às mulheres. “Todo profi ssional 
recém-formado tem certa resistência do mercado para conquistar 
seu espaço, sua credibilidade. Mas acredito que é por meio da sua 
dedicação, do seu empenho e dos resultados que você apresenta ao 
cliente que você começa a deixar sua marca”, pontua.

Ao compartilhar sua experiência, que iniciou pelo voto de con-
fi ança de um cliente e, devido aos resultados, conquistou espaço no 
mercado, Ligia aconselha os advogados iniciantes a preocuparem-se 
em executar um bom trabalho sem olharem para as críticas. “As críti-
cas construtivas são, sim, importantes. Mas, mais importante do que 
isso é você se dedicar para oferecer um bom serviço ao seu cliente, 
tendo humildade, se preocupando com ele e não somente com o 
resultado que uma determinada causa vai proporcionar a você. 
É preciso olhar como o resultado do seu trabalho vai impactar na 
vida da pessoa que você está atendendo”, destaca a advogada.

Sobre Ligia Stephanie 
Michalski Hammerschmidt
Filha de Sergeo José Hammerschmidt e Marli Teresinha Mi-

chalski, Ligia é graduada em Direito pela Faculdade de Ensino 
Superior de Marechal Cândido Rondon (Isepe Rondon), área em 
que atua desde dezembro de 2017.

A profi ssional atende causas das áreas do Direito do consu-
midor, previdenciário, família e sucessões e trabalho - segmento 
em que está fi nalizando sua especialização.

Ligia entende que outro entrave para muitas profi ssionais na 
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dedicação, do seu empenho e dos resultados que você apresenta ao 
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