ACESSE A EDIÇÃO
PELA CÂMERA DO
SEU CELULAR OU
APP LEITOR DE
QR CODE.
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C

ada trabalho desenvolvido tem suas particulari- algo que jogaria no lixo. São, efetivamente, grandes mulheres.
dades. Fazer a revista álbum Mulheres ExtraorNosso desejo é sempre por um mundo igualitário, onde todinárias foi mais um trabalho precioso. Nas pádos tenham semelhante importância e espaço. A construção
ginas desta revista, você, leitor, vai acompanhar
das conquistas deve ser feita por compehistórias de mulheres extraordinárias,
tência, pela busca incessante das oportuque ao longo de sua existência, ainda
nidades. Esta revista é prova disto, pois,
jovem ou já com mais experiência, são
nela veremos mulheres que nasceram em
exemplos a partir de suas contribuições,
Esta revista não é
vários lugares diferentes de nosso Brasil,
sejam elas no quesito pessoal, familiar ou
algo exclusivamente
e mesmo em nossa Marechal Cândido
profissional.
Rondon, e lutaram para serem o que são,
para comemorar o
A escolha delas deu-se por apontamencom as devidas competências e vontade,
“Dia Internacional da
to de tantas mulheres que ao longo dos
sem jamais deixar que algo no passado
Mulher”, lembrado em
meses de janeiro e fevereiro foram containterferisse em sua vida no presente.
tadas por nossa equipe. Cada mulher visi08 de março, é, sim, um
É mister ressaltar, também, a parceria
tada citou um ou mais nomes, das quais,
compêndio que mostra
com a equipe da Oficina do Cabelo, que
estas aceitaram o desafio de participar
não mediu esforços para maquiar e penque as mulheres que têm
da revista. E como foi bom que ao longo
tear cada mulher participante. Também,
visão, que vão à luta,
da coleta dos nomes as mulheres citaram
a competência da equipe do estúdio fototantas coisas boas. Ouvimos mulheres faconquistam seu
gráfico Revelest, responsável pelas fotos
lando de outras mulheres, engrandecendo
devido lugar no espaço
desta edição.
a cada nome citado, por ser uma mulher
vitorioso
da
vida
A revista álbum Mulheres Extraorextraordinária.
dinárias não é algo exclusivamente para
Aqui estão 26 mulheres, mas, nenhucomemorar o “Dia Internacional da Muma delas pode ser considerada maior que
lher”, lembrado em 08 de março, é, sim,
outra. São todas pessoas iguais a tantas
um compêndio que mostra que as mulheoutras que apenas fazem do dia a dia um jeito diferente de exisres que têm visão, que vão à luta, conquistam seu devido lugar
tir. Elas lutam, defendem suas respectivas famílias, trabalham,
no espaço vitorioso da vida.
têm fé, cultivam amizades, possuem sonhos, têm exemplos de
Boa leitura a todos.
vida, buscam inspiração, curtem a liberdade e cada qual tem
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Ana Carolina Hildebrand Seyboth

A

rondonense Ana Carolina Hildebrand Seyboth nasceu há 45 anos.
Neta de família tradicional no ramo
da medicina em Marechal Cândido Rondon,
é mãe do Arthur Seyboth Kurtz e casada com
Anderson Alves Picolo.
Sua profissão é na área de administração de
empresas, com ênfase em hospitais, e sua especialização é em marketing, finanças e gestão
de planos de saúde. Administra o Grupo
Sempre Vida, uma empresa que está há
67 anos no mercado de saúde.
Extremamente dedicada ao trabalho e aos negócios da família,
ela se inspira constantemente
na busca por novos conheci-

mentos. Acredita no poder da informação, nas
parcerias e no constante aperfeiçoamento. É
incansável na busca de resultados, levando esta
liderança para todos os seus comandados.
Muito ativa na comunidade, procura em
projetos sociais e de voluntariado entregar para
a sociedade um pouco do que recebe dela. Já
participou do Projeto Vida, Amparo, Rotary
Club de Marechal Cândido Rondon e Acimacar, entre outros. E nunca deixou de contribuir
com as demandas da comunidade empresarial
local.
Ana Carolina procura conviver com sua
família e amigos, ler, assistir filmes e estudar.
Atividades físicas semanais não podem faltar
na rotina dela.

A única constante na vida é a mudança

Em poucas palavras:
• Inspiração: história da humanidade
• Fé: o bem prevalece
• Família: proteção
• Amigos: energia
• Sonho: o futuro feliz do Arthur
• Exemplo de vida: pessoas corajosas e à frente do seu tempo
• O que jogaria no lixo: falta de reciprocidade
• Liberdade: paz de espírito

(45) 2031-0074
Marechal Cândido Rondon - PR
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Carla Rieger Bregoli
C

arla Rieger Bregoli é rondonense.
Aqui nasceu há 46 anos. Casada
com Vanderlei, é mãe das jovens
Isabella e Nathalia. Graduada em Farmácia, é
sócia-proprietária de uma empresa do gênero,
mas, também, investidora no agronegócio, no
segmento de aviários.
Ela se espelha em pessoas inspiradoras, que
a fazem acreditar que é possível fazer a diferença na vida de alguém. Acredita que depois
desta pandemia que o mundo está enfrentan-

do, a inspiração das pessoas deve ser a vida.
Para a empresária, é preciso lutar pela vida,
vencer os desafios e enxergar o lado bom das
coisas diariamente.
Carla gosta de ler, estar em sua casa, com
sua família e curtir suas plantas. Movida por desafios que lhe tirem da zona do conforto, busca
sempre o novo e aposta em mudanças que sejam positivas para sua vida. Gosta de participar
de ações que contribuam a torna-la uma pessoa
melhor no dia a dia.

“Seja forte e corajoso! Não fique desanimado,
nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus,
estarei com você por onde você for” (Josué 1.9)

Em poucas palavras:
• Inspiração: vida
• Fé: Deus
• Família: amor
• Amigos: essenciais
• Sonho: paz
• Exemplo de vida: pai e mãe
• O que jogaria no lixo: maldade
• Liberdade: independência
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Caroline Vanessa Weiss (Carol)

N

ascida em Marechal Cândido
Rondon há 28 anos, Caroline
Vanessa Weiss é advogada e
casada com Leandro Dalamaria. Filha de
agricultores, tornou-se empresária há cinco
anos, com seu próprio escritório de advocacia.
Carol se considera uma mulher guerreira, que não desiste de seus sonhos. Diz ser
batalhadora. Luta com garra para alcançar
seus objetivos. Procura fazer a escalada
na montanha da vida removendo e
plantando flores, buscando sempre
as bênçãos de Deus.

Inspirada em ações de sua própria família, ela acredita no trabalho, no objetivo
de defender plenamente os interesses dos
clientes de seu escritório, respeitando as leis
vigentes e lutando pelo exercício da justiça
e cidadania.
Integrante do Rotary Club de Marechal
Cândido Rondon Beira Lago, por meio do
qual presta serviços voluntários à comunidade, procura seguir o ideal de promover
a ética nos negócios. Dedica tempo a si
mesma estudando, realizando viagens, privilegiando a família e o seu lazer, buscando
novos conhecimentos e novas amizades.

“Jamais desista das pessoas que ama.
Jamais desista de ser feliz. Lute sempre
pelos seus sonhos. Seja profundamente
apaixonado pela vida. Pois a vida é um
espetáculo imperdível”
(Augusto Cury)
Em poucas palavras:
• Inspiração: pais
• Fé: Deus
• Família: tudo
• Amigos: gratidão
• Sonho: prosperidade
• Exemplo de vida: avó
• O que jogaria no lixo: tristeza
• Liberdade: autodeterminação
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Clara Mécia Barbosa Lins
A

administradora Clara Mécia Barbosa
Lins nasceu em Brasília, Distrito Federal, há 56 anos. Ela se diz uma pessoa determinada, que acredita sempre no melhor
de cada indivíduo. Otimista, procura ver sempre
o lado bom de todas as situações e busca ser capaz e firme em suas tomadas de posições.
Clara Mécia acredita na força interior
de cada pessoa, no empoderamento feminino e na conscientização das mulheres que procuram seus direitos. Ela
baliza como fundamental a igualdade
entre homens e mulheres nos diversos
cenários sociais e profissionais. É movida por dedicação, respeito e amor
pela vida e pelo próximo. Não abre

mão da ética, de seus sentimentos e de sua vontade de fazer a diferença na vida das pessoas.
Sua inspiração está nas mulheres de sua vida
(ela diz que elas sabem quem são), as quais lhe
ensinaram que ser mulher é antes de tudo um ser
humano com direitos e deveres. Luta pelo que
acredita, sem ofender e sem agredir quem quer
que seja. Estas mulheres (que são inúmeras) ensinaram-lhe a sonhar, lhe permitiram ganhar asas
e respeitam, até hoje, a direção do seu voo. Todo
este apoio e confiança lhe permitem ser o que é
hoje.
Associada ao Lions Clube Aliança de Marechal Cândido Rondon, dedica seu tempo livre ao
filho Paulo, à leitura, à meditação, aos amigos e
amigas e aos seus bichinhos de estimação.

“Eu não serei livre enquanto alguma mulher não
o for, mesmo quando as correntes delas sejam
muito diferentes das minhas”
(Audre Lord)
Em poucas palavras:
• Inspiração: mulheres guerreiras
• Fé: Deus
• Família: amor
• Amigos: tesouros
• Sonho: Igualdade
• Exemplo de vida: minha mãe
• O que jogaria no lixo: a intolerância
• Liberdade: respeito
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Cleci Teixeira
N

ascida há 54 anos em Santo Angelo,
no Rio Grande do Sul, a gaúcha Cleci
Teixeira veio para Marechal Cândido Rondon em 2003. Casada com Luiz Fernando, mãe de Márcio (in memorian) e de Juliano,
ela tem quatro netas. É uma mulher guerreira,
forte, batalhadora, decidida e corajosa.
Empresária temente a Deus, começou sua
empresa com foco na venda de colchões; hoje o
empreendimento conta com uma completa loja
de móveis, estofados e colchões, com vendas, in-

clusive, pela internet.
Na vida pessoal, coloca Deus acima de tudo
e a família em primeiro lugar. Como uma mãe
protetora, procura estar constantemente com seu
filho, noras e netas, sem jamais se esquecer do
filho Márcio.
Participante ativa da Assembleia de Deus de
Marechal Cândido Rondon, desenvolve atividades comunitárias através da sua igreja e também
por meio de trabalhos livres para ajudar, principalmente, pessoas de baixa renda.

As empresas que quiserem alcançar o sucesso, além de oferecerem
produtos com procedência e garantia, devem ter total respeito com
todos os seus clientes. Isto não significa dizer que o cliente sempre
terá razão, mas, sim, que ele precisa ser tratado com distinção e
respeito para que sempre retorne à loja
Em poucas palavras:
• Inspiração: Deus
• Fé: sempre
• Família: tudo
• Amigos: preciosidades
• Sonho: projeto “Marcinho”
• Exemplo de vida: acreditar no melhor
• O que jogaria no lixo: desânimo
• Liberdade: ser eu mesma

(45) 3254-5053
Av. Rio Grande do Sul, 1211 - Centro
(Esq. com a Rua Dom Pedro I,
próximo à Choperia Haus Bier)
Marechal Cândido Rondon - PR
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Esméria Engels
E

sméria Engels nasceu há 64 anos
na cidade de Nova Esperança do
Sudoeste, no Paraná. Vem de uma
família de sete irmãos biológicos e um adotado. É casada com o empresário Wilian
da Silva e tem dois filhos e dois netos.
Hoje aposentada, teve sua vida profissional dedicada à empresa Sooro
Concentrados Produtos Lactes
(atual Sooro Renner Nutrição),
empresa da qual é fundadora ao
lado do esposo, em 2001. Ela
destaca o orgulho que tem
desta empresa, por ter che-

gado onde chegou, avalizada pelo seu tamanho e
projeto, que hoje transcende as fronteiras nacionais, alcançando clientes em outros países.
Esméria se considera uma pessoa simples e
muito dedicada ao que faz. Paciente, persistente e perseverante, segue inspirada na vida dos
próprios pais, que batalharam para criar os oito
filhos com fé em Deus, sem deixar faltar algo a
eles.
Pratica o voluntariado de forma constante
junto ao Seminário São Cura D’Ars, em Quatro
Pontes, e junto à Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, matriz da Igreja Católica em Marechal
Cândido Rondon.

Não deixe o medo decidir o teu futuro, porque seria
um desastre. É natural do ser humano ter medo de
tudo, mas o medo atrapalha em muito, limitando
o que a gente acaba fazendo. Acredito num mundo
melhor, onde as pessoas viverão com dignidade, paz
e com menos medo
Em poucas palavras:
• Inspiração: Jesus
• Fé: sempre
• Família: segurança
• Amigos: gratidão
• Sonho: mundo melhor
• Exemplo de vida: madre Tereza de Calcutá
• O que jogaria no lixo: insegurança
• Liberdade: dignidade

(45) 3284-5300
Rodovia BR 163, Km 283,8 - Área Industrial
Marechal Cândido Rondon - PR
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Flávia Joanni Brandt Fenner
G

aúcha de São Luiz Gonzaga, onde
nasceu há 34 anos, rondonense por opção há oito anos, Flávia Joanni Brandt
Fenner é uma mulher, mãe, enfermeira, empresária, esposa, uma pessoa que acredita fielmente no
amor e que o essencial está invisível aos olhos das
pessoas.
Casada há 16 anos com Fernando, é mãe de
duas joias raras: o Enzo e a Ayla. Recentemente,
inaugurou uma empresa inovadora em Marechal
Cândido Rondon, a qual atua exclusivamente com
vacinas para todas as faixas etárias, com padrão de
qualidade e dentro das normas técnicas necessárias.

Inspirada em belas histórias da vida real, de superação e de vitórias, Flávia gosta de ver e sentir
o brilho no olhar dos personagens destas histórias
reais. Ela acredita num mundo melhor, mais humano, democrático e com menos sensacionalismo.
Move-se pelos objetivos de sua família, estabelecendo laços e vínculos perfeitos, tornando seus filhos seres humanos capazes de fazerem a diferença
na sociedade em que vivemos.
Como cuidados pessoais, a empresária dedica
tempo a si diariamente, seja para tomar um bom
chimarrão ou apenas para ter alguns minutos de
introspecção.

A gentileza é o jeito mais bonito de ser o
sol na vida de alguém

Em poucas palavras:
• Inspiração: vida
• Fé: Deus
• Família: base
• Amigos: necessários
• Sonho: essência
• Exemplo de vida: maestro João Carlos Martins
• O que jogaria no lixo: a insegurança
• Liberdade: borboletas

(45) 99853-1212
Rua Cabral, 920 - sala 5
Marechal Cândido Rondon - PR
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Franciele Bertelli (Fran)
A

empresária Franciele Bertelli
nasceu em Ivinhema, no Mato
Grosso do Sul, há 33 anos. Mãe
da pequena Angelina, recentemente investiu
no seu próprio negócio, realizando seu sonho como empreendedora: a Papo Calcinha
Store.
Fran considera-se uma mulher em constante evolução, que jamais vai deixar de acreditar
no amor, na fé, na perseverança. Ela diz que
ama a forma criativa com que vê o mundo.

Como empresária, quer auxiliar as mulheres
de todas as idades e formatos a encontrarem
sua lingerie perfeita.
Ela se inspira na sua filha, a qual lhe motiva a cada dia a ser uma pessoa melhor e a
lutar sempre por algo mais positivo para elas.
Fran acredita que a força do pensamento atrai
e que é movida por seus sonhos.
No quesito cuidar de si, a empresária procura estar rodeada de pessoas boas e viver momentos felizes.

Ainda que eu falasse a língua dos homens
e falasse a língua dos anjos, sem amor
eu nada seria (frase que está tatuada em
minha perna)

Em poucas palavras:
Inspiração: independência
Fé: Deus
Família: base
Amigos: sorrisos
Sonho: foco
Exemplo de vida: família
O que jogaria no lixo: nada
Liberdade: importante

(45) 3199-8422
Av. Rio Grande do Sul, 885
Marechal Cândido Rondon - PR
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Ilga Schneider
N

ascida em Concórdia, Santa Catarina, há 71 anos, Ilga Schneider é
contadora, mãe de quatro filhas e de
um filho, todos formados e educados no temor
e amor de Deus. Como mãe zelosa, assumiu
a guarda e a educação dos filhos, fazendo
isto com muito empenho e responsabilidade. Pioneira, vindo a residir em Marechal
Cândido Rondon em 1951, é empresária.
Há 43 anos constituiu o Escritório Contábil Concórdia, tendo clientes fiéis há
mais de três décadas.
Sua inspiração e crença estão em
Deus. Nos momentos mais difíceis que
passou em sua vida, sempre manteve

acesa a chama da fé. O resultado disto é que hoje
ela pode dizer que todas as lutas valeram a pena
e que as decisões tomadas no passado somente
construíram um futuro mais feliz para ela e seus
filhos.
Como lidas voluntárias, Ilga destaca o trabalho que desenvolve junto à Associação dos
Pioneiros (Apidemar), à ONG Arca de Noé, à
Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora
de Negócios de Marechal Cândido Rondon e ao
Conselho dos Direitos do Idoso.
Quanto ao tempo que dedica a si, ela ressalta
que gosta de fazer meditações espirituais, estar
com amigos, dar atenção aos animais e realizar
atividades físicas.

Viva e deixe viver (leben und leben lassen, em alemão). Somos
responsáveis por nossas atitudes e ações. Todavia, viver e
deixar os outros viver é o melhor que podemos deixar para nós
e para o nosso próximo
Em poucas palavras:
• Inspiração: bíblia
• Fé: tudo
• Família: centro
• Amigos: alegria
• Sonho: viajar
• Exemplo de vida: Jesus Cristo
• O que jogaria no lixo: angústia
• Liberdade: essencial

(45) 3254-3148
Rua Cabral, 554
Marechal Cândido Rondon - PR
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Jane Regina Radke
A

rondonense Jane Regina Radke é advogada e empresária. Tem 44 anos
de idade e se considera muito feliz e
realizada pelas oportunidades que a vida lhe tem
apresentado. Mãe da jovem Ana Clara Radke
Vorpagel, é uma pessoa do bem, com princípios
e sempre com muita motivação para cumprir com
suas atividades.
Associada a um Rotary Club, preocupa-se com

seu bem-estar. Por isso, realiza atividades de ioga,
pilates, pratica caminhadas e atividades em contato com a natureza. Gosta de novidades, acredita
que tudo aquilo que se faz com amor e dedicação
se torna realidade.
Ama o seu trabalho e investiu em seu próprio
escritório de advocacia por acreditar na profissão.
Afirma que sua empresa oferece segurança aos
clientes e age com ética e profissionalismo.

A diferença em tudo na vida é o que cada um
faz do seu tempo. Precisamos saber aproveitálo, porque, como disse John Lennon, “a vida é
aquilo que acontece enquanto fazemos planos
para o futuro”

Em poucas palavras:
• Inspiração: desafios
• Fé: acreditar
• Família: base
• Amigos: especiais
• Sonho: estabilidade
• Exemplo de vida: meus pais
• O que jogaria no lixo: a negatividade
• Liberdade: ser eu
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Jaqueline Krampe (Jaque)
J

aqueline Krampe nasceu em Marechal
Cândido Rondon há 33 anos. Casada
com Sandro Aguiar, é mãe de Fernanda e Mariana. Gerente local da Lojas Colombo, tem como lema fazer a equipe trabalhar no
objetivo do fundador da rede (Adelino R. Colombo), que é de atender bem e melhor. Gosta
de assistir filmes e séries que a inspirem.
Jaque se considera uma mulher convicta de
seus objetivos. Como mãe, é coruja ao extremo. Como pessoa, está atenta às necessidades

de todos e disposta a ajudar aos que estão no
seu entorno. No trabalho, é resiliente e determinada. Como gerente de loja, procura manter o desenvolvimento constante de seus colaboradores para garantir que façam sempre um
excelente atendimento e excelentes negócios.
Inspirada em pessoas que superam seus objetivos, Jaque acredita que qualquer um pode
ser o que quiser, pois, na visão dela, isso depende de atitude, do acreditar em si mesmo e
de não desistir ao se deparar com obstáculos.

O impossível só é impossível até que alguém vá
lá e faça o que ninguém fez. Tudo o que na vida
fizermos com amor pode-se ter a certeza de que o
sucesso será uma consequência

Em poucas palavras:
• Inspiração: felicidade
• Fé: humanidade melhor
• Família: base
• Amigos: irmãos escolhidos
• Sonho: Viajar mais
• Exemplo de vida: minha mãe
• O que jogaria no lixo: egoísmo
• Liberdade: opinião

(45) 3284-1013
Av. Rio Grande do Sul, 850
Marechal Cândido Rondon - PR
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Jucimara Terezinha Otto (Juci Otto)

J

ucimara Terezinha Otto nasceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul, há 47 anos.
É mãe de Drielli e Jhonatan e vovó da
Eloá. Empresária e artesã, dedica muito amor e
gratidão à sua profissão.
Ela sempre teve uma vida bastante difícil.
Passou necessidades e até uma experiência
pós-morte. Precisou batalhar muito para
conquistar seus sonhos.
Com tudo o que passou, depois de
enfrentar muitos tipos de situações e
de dores, sejam físicas ou psicológicas, Juci Otto se considera uma
mulher vencedora. Simples e de
muita garra.

Ela trabalha desde a adolescência. Atuou com
limpeza de quintal, foi diarista, manicure, zeladora, promotora de vendas, recepcionista, secretária,
servente de pedreiro, pintora, vendedora e gerente
de vendas. Hoje é dona de casa, artesã e empresária. Possui uma loja de aviamentos e de tapetes e
em seu empreendimento procura transmitir energia positiva a todos que a procuram.
Ela acredita na vida plena, no poder da mente
e estimula as pessoas a reclamarem menos e acreditarem mais em si. Pratica o voluntarismo livre,
sem se prender a esta ou aquela causa específica,
retribuindo a pessoas da mesma forma como já foi
ajudada. Seus hobbys são estar em contato com a
natureza, dançar, meditar, viajar e curtir a neta.

Ao mundo eu peço licença para estar onde eu
quiser. Meu sobrenome é competência,
e o meu nome é mulher

Em poucas palavras:
• Fé: Deus
• Família: amor
• Amigos: raridade
• Sonho: crescimento
• Exemplo de vida: eu
• O que jogaria no lixo: violência
• Inspiração: meditação
• Liberdade: viajar

(45) 99914-0786
Av. Maripá, 2128 - Centro
Marechal Cândido Rondon - PR
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Julia Augusta Kaefer Seyboth (Ju)

N

ascida em Medianeira, Oeste do Paraná, há 28 anos, Julia Augusta Kaefer Seyboth é filha de Nelci Kaefer e
Carlos Matias Seyboth. Graduada em Engenharia
de Produção, é sócia-proprietária, junto com sua
mãe, do Lojão das Clínicas Costa Oeste, além
de gerente do escritório de qualidade do Grupo
Sempre Vida e professora no Isepe Rondon.
Ju, como é carinhosamente tratada pelos
mais próximos, diz ser uma mulher que se
esforça diariamente para cuidar de si e das
pessoas que estão a sua volta. Ela gosta muito de estudar, trabalhar e ajudar os demais. É
uma boa amiga e boa ouvinte. É feliz como
empresária, especialmente por poder melhorar a qualidade de vida de seus clientes e pela
oportunidade de trazer para Marechal Cândido Rondon a maior rede de lojas cirúrgicas
do Brasil. Tudo isso para cumprir a missão

especial da empresa, que é cuidar de pessoas.
Inspirada em histórias de perseverança, de
amor e de fé nas pessoas com quem tem contato,
busca nos sorrisos, na alegria das pessoas, nos seus
amigos, os pequenos milagres do dia a dia. Acredita na lei do retorno, na força do pensamento positivo e na definição do propósito de vida.
Gosta muito de fazer leituras matinais e de tomar um café em silêncio, buscando, sempre, profunda reflexão. Ela quer impactar positivamente
as pessoas ao seu entorno e isto pode ser feito através de uma boa conversa, da demonstração carinho, de uma orientação ou de um simples gesto.
Na loja isso se concretiza na indicação ao cliente
do produto correto, com a garantia da qualidade e
do bom preço.
Para Ju, poder fazer algo bom para alguém é o
que a motiva a se cuidar, buscar mais conhecimentos, ser forte e a enfrentar desafios.

Fazer o bem, não importa a quem, produz endorfina
sem limites. E no dia a dia podemos agir assim através
de nossas oportunidades profissionais
Em poucas palavras:
• Inspiração: histórias de vida
• Fé: força motriz
• Família: meu alicerce
• Amigos: felicidade e apoio
• Sonho: crescimento empresarial e profissional
• Exemplo de vida: minha mãe
• O que jogaria no lixo: a intolerância
• Liberdade: coragem

(45) 3254-6712
Rua Cabral, 1000 - Em frente ao Hospital Rondon
Marechal Cândido Rondon - PR
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Karine Francieli Helbing Vitt
K

arine Francieli Helbing Vitt, filha de
agricultores, nasceu em Marechal
Cândido Rondon há 31 anos. Empresária e administradora de uma loja de tintas e
acessórios, há 12 anos casada com Marcos
Roberto, é mãe do Arthur, de seis anos,
e está à espera de Maitê, prevista para
nascer em meados de maio.
Ela se vê como uma mulher extrovertida, de bem com a vida, sincera e que não gosta de mentiras.
Como mãe, busca sempre o melhor para os seus filhos. É uma
pessoa amiga que está sempre

disposta a ajudar. Ela acredita que a vida é um
sopro, que por isso precisamos vivê-la na intensidade, alegria e felicidade, não deixando para
amanhã aquele abraço, o eu te amo que pode
ser dito hoje. E tudo isto, segundo ela, sem deixar de lado as responsabilidades e deveres com
a vida.
Movida por ideais familiares, busca sempre o
melhor para sua família e seus filhos, que são o
seu combustível. Associada ao Lions Club, faz
no clube trabalhos de voluntariado. Procura cuidar de si mesmo realizando leituras, orando e
neste momento de gestação cuidando o máximo
possível da Maitê.

Viva o hoje, pois o amanhã só a Deus pertence

Em poucas palavras:
• Inspiração: meus pais
• Fé: O que sustenta
• Família: meu alicerce
• Amigos: segunda família
• Sonho: educar os filhos
• Exemplo de vida: meu irmão Eduardo (in memorian)
• O que jogaria no lixo: a maldade
• Liberdade: viver e ser feliz

(45) 3254-2555
Rua Rio de Janeiro, 910
Marechal Cândido Rondon - PR
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Mulheres Extraordinárias

Liane Marlize Stamm Schwingel (Profe Lia)

A

paixonada desde jovem pela educação,
a professora e psicopedagoga Liane
Marlize Stamm Schwingel, conhecida
carinhosamente por Profe Lia, é referência na área
educacional de Marechal Cândido Rondon, setor
no qual tem 30 anos de experiência.
Nascida em Santa Helena, Paraná, há 48
anos, é casada com Kleber Roberto Schwingel, mãe de Tayara Marina e Ana Lara e
sogra de Junior Sommer.
Atua no Colégio Evangélico Martin
Luther há 26 anos, onde hoje é coordenadora geral.
Para Liane, trabalhar em um colégio
inovador é maravilhoso. O Martin Luther oferece ensino educacional do ber-

çário ao Ensino Médio, desenvolvendo projetos
diferenciados e buscando a formação de alunos
protagonistas.
Voluntária em várias frentes, principalmente em atividades extras ligadas à sua profissão, a
professora e psicopedagoga tem realizado palestras sobre motivação e educação em toda a região.
Para ela, fazer isso a deixa realizada.
Profe Lia se considera uma pessoa grata pela
vida, que ama fervorosamente a sua família, profissional realizada e cercada de colegas incríveis.
Busca sempre se adaptar aos novos desafios e adora se comunicar e compartilhar conhecimentos.
Diz que precisa aprender a ter mais tempo para
sim mesma. Valoriza os amigos, procura praticar a
empatia e busca vencer os obstáculos encontrados.

O mundo precisa da inspiração de pessoas do bem; a humanidade
deve acreditar no poder da verdade e da honestidade. É preciso
valorizar o ser, acreditar no poder de Deus e na luz interior de cada
pessoa. Confiar na família, nos valores pessoais e na possibilidade
de fazer a diferença na vida de uma criança, um jovem, um
familiar, um amigo ou um colega. E demonstrar sempre gratidão a
Deus, a todos que ama e aos que nos amam
Em poucas palavras:
• Inspiração: o bem
• Fé: alimento
• Família: base
• Amigos: companheirismo
• Sonho: cura
• Exemplo de vida: avós paternos
• O que jogaria no lixo: Covid-19
• Liberdade: brisa do mar

(45) 3254-2359
Av. Maripá, 865 - Centro
Marechal Cândido Rondon - PR
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Mulheres Extraordinárias

Lidia Angela Villalba de Lima

N

ascida em Foz do Iguaçu, Paraná,
há 56 anos, a contadora Lidia Angela Villalba de Lima é uma pessoa forte e determinada. Mãe, filha, avó, amiga, empresária, leva a vida cercada de pessoas
que considera especiais.
Ao lado do amigo e também contador José
Adalto Barbosa, é sócia do Escritório Contábil Sul América, que presta serviços de contabilidade para pessoas físicas ou jurídicas.
Princípios religiosos norteiam a vida

de Lidia. Sua inspiração de vida vem do seu
trabalho e da sua fé.
Considera o trabalho como primordial ao
ser humano, pois através dele é possível alcançar os sonhos.
Apaixonada pela sua profissão, Lidia gosta de estar e conversar com seus clientes. Ela
considera fundamentais em sua jornada os colegas que integram a sua empresa.
Sempre que possível, busca oportunidades
para viajar e conhecer novos lugares.

Precisamos viver em harmonia com a vida, trabalhar
e deixar as coisas fluírem como um rio que deve
trazer, sempre, águas limpas e claras. Na vida
podemos até errar, mas este processo é necessário para
aprendermos; e quando acertarmos, devemos voltar e
ensinar as pessoas a fazerem o certo

Em poucas palavras:
• Inspiração: meu neto
• Fé: Deus
• Família: alicerce
• Amigos: fiéis e anjos
• Sonho: viver na praia
• Exemplo de vida: minha mãe
• O que jogaria no lixo: mentira
• Liberdade: independência

(45) 3254-1179
Av. Expedicionário Otto Grings, 714
Jardim Universitário (Avenida das Torres)
Marechal Cândido Rondon - PR
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Marciane Maria Specht
N

ascida em Marechal Cândido Rondon
há 38 anos, a enfermeira Marciane Maria Specht é casada, mãe de duas filhas
e atualmente ocupa o cargo de secretária de Saúde no município rondonense.
Ela se considera uma pessoa batalhadora, que busca atingir objetivos e metas
traçadas dentro de um planejamento pessoal e profissional. E, realizada com a
profissão e com a sua vida.
Na vida profissional, Marciane destaca que a missão diária é um desafio
constante, mas necessário para buscar
sempre levar o melhor para a comunidade rondonense. Ela se diz dedicada ao trabalho, o que, por vezes,
lhe afasta do convívio das pessoas
mais próximas, mas que isso é fundamental para poder contribuir
com ações que buscam o bem co-

mum da sociedade, o que lhe concede de satisfação.
Inspira-se no olhar de gratidão das pessoas que
são ajudadas pelas suas ações, nas mais diversas
demandas e complexidades. Por isso, procura o melhor de seu trabalho a cada novo dia. Acredita no
boa gestão pública, que, se feita de forma honesta e
coerente e com recursos planejados e aplicados corretamente, beneficia a população.
Marciane se diz movida pelo trabalho, através da
implementação das políticas públicas que refletem
diretamente na saúde da comunidade, e garante
que um olhar diferenciado faz toda a diferença no
atendimento ao paciente e no trato diário com o
servidor.
Associada ao Lions Club de Marechal Cândido
Rondon Aliança, dedica o tempo a si valorizando
os momentos de convivência com as filhas e o esposo, os quais, segundo ela, são os que mais sofrem
devido à sua necessária ausência por conta dos afazeres junto à Secretaria de Saúde.

Família é a base de tudo
Em poucas palavras:
• Inspiração: filhas
• Fé: Deus
• Família: tudo
• Amigos: os verdadeiros
• Sonho: mundo sem violências
• Exemplo de vida: pais
• O que jogaria no lixo: nada
• Liberdade: tempo livre
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Mulheres Extraordinárias

Mariane Cristina Hass Marcon (Mari)
A empresária Mariane Cristina Hass Marcon, a Mari, nasceu em Marechal Cândido
Rondon há 42 anos. Casada com o empresário
Edilson, mãe de Arthur e de Matheus, considera-se uma pessoa positiva, e mesmo em
momentos difíceis vê as coisas como oportunidades.
Ela atua desde os 15 anos de idade no segmento de papelaria e em 2007, ao lado do
esposo, adquiriram seu próprio negócio, a
Livraria Nota 10, que, aos poucos, foi sendo
incrementada, com a agregação de novos itens

para venda e ampliação do espaço físico. Hoje
a empresa é referência local do setor. Oferece,
além de artigos de papelaria em geral, como
material escolar e escritório, livros, presentes
e brinquedos.
Mariane inspira-se em proporcionar satisfação às pessoas que estão ao seu redor, tanto
os colaboradores quanto clientes e familiares.
Ela cuida de si praticando atividades como
caminhada e leituras. Atualmente, faz um curso de língua italiano. Está nos seus objetivos
do ano um curso de ioga.

Acredito que atitudes positivas podem transformar
a vida das pessoas, tanto de quem as realiza,
quanto de quem as recebe

Em poucas palavras:
• Inspiração: filhos
• Fé: confiança
• Família: segurança
• Amigos: aconchego
• Sonho: conhecer a Europa
• Exemplo de vida: meus pais
• O que jogaria no lixo: inveja
• Liberdade: felicidade

(45) 3254-3332 / (45) 3254-7353
Rua Santa Catarina, próximo ao SAAE
Marechal Cândido Rondon - PR
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Mulheres Extraordinárias

Marta Beatriz Horn Schumacher

M

arta Beatriz Horn Schumacher nasceu em São Paulo das Missões, no
Rio Grande do Sul, há 51 anos. Ao
lado de nove irmãos, viveu sua infância naquele
Estado.
Casada com o empresário Gilberto, é mãe de
Patrícia, Andressa e Renan. Tem por hobby viajar
de moto com o esposo, além de ler muito e curtir
a vida em família.
Marta se considera uma mulher com valores muito claros e fortes. Pessoa de caráter e com muita iniciativa e dedicação. É curiosa e com sede de
viver coisas novas e diferentes;
exigente consigo mesma e
com os outros quando se
trata de manter a reti-

dão. Diz não suportar a hipocrisia, a indiferença
e a falta de comprometimento. Gosta de desfrutar a vida com intensidade. Seu propósito de vida
é ajudar as pessoas a desenvolver a consciência
de suas capacidades de realização, de assunção
de responsabilidade sobre o que são e contribuir
para que todos possam tomar as rédeas da vida e
se tornarem vencedores.
Empresária e analista de comportamento humano (desenvolvimento de pessoas), tem o objetivo de desenvolver pessoas e organizações. Também busca ajudar através de artigos inseridos em
periódicos locais e regionais, bem como em outros meios de comunicação. Cursilhista, acredita
em Deus, na família, na boa vontade com atitude
e na decisão. Guia-se na luz do Espírito Santo e
na crença na existência do Criador de tudo.

A vida é curta para desperdiçá-la. Para
cada tempo há um propósito. E tudo
dará certo, ainda que não seja do jeito
e no tempo que eu acho que deveria ser

Em poucas palavras:
• Inspiração: o universo
• Fé: certeza
• Família: pilar
• Amigos: alegria
• Sonho: combustível
• Exemplo de vida: Nick Vujicic
• O que jogaria no lixo: a indiferença
• Liberdade: adoro

(45) 3254 5172
Rua Eloi Lohmann, 38, Parque Industrial II
(Próximo ao Portal da Cidade)
Marechal Cândido Rondon - PR
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Mulheres Extraordinárias

Olides Terezinha Kawacki Schneider

G

aúcha de Giruá, onde nasceu há 61
anos, Olides Terezinha Kawacki Schneider é uma empresária que gosta do
que faz em todos os sentidos. Ela tem um carinho
muito especial pela Granja Palmital, destaque
nacional na produção de suínos, e com a família
administra duas lojas no segmento de calçados e
acessórios desportivos e mais uma de coleções infantis, além de uma indústria de uniformes.
Casada com Edison, é mãe de Fabiana, Daya-

ne e Rafael e vó da Camila.
Olides adora viajar, estar em contato com a
natureza e de assistir filmes, e faz isso sempre que
possível, ao lado de seus familiares.
Na vida profissional, sai constantemente à
procura de novos conhecimentos, tudo para poder oportunizar dias melhores aos familiares e
funcionários. Extremamente ativa nos negócios
que administra, não raro, “arregaça as mangas”
para ajudar seus colaboradores a fazer bem feito.

Toda pessoa pode se tornar melhor. Todo trabalho
feito com amor não é cansativo. É somente assim que
as coisas vão dar certo, que poderemos alcançar um
futuro de conquistas, saborear os resultados e viver a
vida na integridade possível

Em poucas palavras:
• Inspiração: filhos
• Fé: esperança
• Família: tudo
• Amigos: parceiros
• Sonho: justiça
• Exemplo de vida: pai
• O que jogaria no lixo: óculos
• Liberdade: direito

GRANJA
PALMITAL
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Rosa Ida Schmidt
R

osa Ida Schmidt nasceu em Tenente
Portela, no Rio Grande do Sul. Com
61 anos, é casada com Selvino Vilson,
mãe de Fabiane e Jonas, vó de Theo, Izabela,
Laura e Helena. Ela chegou em Marechal
Cândido Rondon em 1972 para trabalhar
na área da agricultura com seus pais.
No ano de 1995 criou a Móveis
Rosa, especializada no segmento de
móveis e eletrodomésticos.
Ela se considera uma pessoa
simples e honesta. Gosta de coisas
claras, de amigos e de conversar.
Aprecia dar risadas, de se divertir e
de curtir belos lugares. É humilde,
determinada, positiva e se ama do
jeito que é. Faz o impossível para

ver os filhos bem.
Rosa acredita que é necessário ser persistente para conseguir o que se deseja. Confiar que
lá na frente, mesmo com dificuldades, vêm as
conquistas. Na opinião dela, há muitas pessoas
boas que ajudam o mundo a ser melhor.
A empresária diz que se você faz o bem, ele
volta. Neste sentido, procura motivar as pessoas a fazer o correto, atender de forma eficiente para que o cliente fique feliz e tenha seu
sonho realizado. É motivada pela força de vontade e busca resolver da melhor forma possível
o que estiver ao seu alcance.
Gosta de tomar chimarrão, mas sua realização pessoal é estar com os netos, ainda que o
distanciamento social necessário pelo momento lhe crie algumas barreiras para isso.

Seja persistente, mesmo que nem sempre
vá vencer. A força de vontade é o começo
de todo o sucesso a ser alcançado.
Em poucas palavras:
Inspiração: meus filhos
Fé: Deus
Família: minha razão
Amigos: companheirismo
Sonho: conhecer novos lugares
Exemplo de vida: meu esposo
O que jogaria no lixo: falsidade
Liberdade: estar tudo certo

(45) 3254-2753
Av. Maripá, 2159 - Centro
Marechal Cândido Rondon - PR
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Mulheres Extraordinárias

Rosi Maria Fischer Sommer

N

ascida em Marechal Cândido
Rondon há 57 anos, Rosi Maria Fischer Sommer é casada
há 35 anos com Paulo Roberto, tem dois
filhos, o Paulo Roberto Junior e a Larissa
Kiara, uma nora e um genro.
É mãe, esposa, irmã, companheira e
amiga. No mundo dos negócios, é empresária, administradora de sua própria empresa. Ela se diz realizada com a vida,
privilegiada pelas conquistas alcançadas, mas, ainda assim, procura diariamente aprender e melhorar em vários
quesitos. Como pessoa e ser humano,
busca sempre ver o outro lado da situação, o lado das outras pessoas, e
viver bem com isso.
Rosi Sommer desde cedo trabalhou no comércio como funcioná-

ria, mas, no ano de 1988, ao lado do esposo, constituíram sua própria empresa.
Como legado do seu empreendimento,
destaca que muitos profissionais passaram
por ele e continuam no ramo até hoje.
Enquanto voluntária, faz parte de várias
entidades, como o Conselho da Mulher
Empresária da Associação Comercial (Acimacar), a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (entidade
ligada à Fecomércio), da qual é vice-presidente, o Conselho Municipal de Trânsito,
o Sindicato do Comércio Varejista (Sindicomar) e o Movimento Cursilho de Cristandade. Ela diz que sempre está disposta
a colaborar nas causas que visam o bem do
próximo. Com relação a cuidados para si,
gosta de estar na sua casa e com seus familiares; também, junto dos amigos.

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará
(Salmo 23).
Em poucas palavras:
• Inspiração: Deus
• Fé: essencial
• Família: base
• Amigos: necessários
• Sonho: morar na praia
• Exemplo de vida: minha mãe
• O que jogaria no Lixo: inveja
• Liberdade: viajar

(45) 3254-4369
Rua Minas Gerais, 1376 - Centro,
Marechal Cândido Rondon - PR
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Mulheres Extraordinárias

Rosemari Lamberti (Rose)
N

ascida em Guarujá do Sul, Santa Catarina, há 53 anos, casada
com o empresário Elemar Lamberti, mãe de Thiago e Mariana e avó de Vicente, Isabella e Heitor, a empresária Rosemari Lamberti chegou a Marechal Cândido
Rondon quando tinha três anos de idade.
Ela é sócia-proprietária da Lamberti
Transportes e Logística Ltda, empresa que
possui 40 anos de atividades e que atua

em todo o mercado nacional e Mercosul, levando solução para o transporte seguro de
alimentos perecíveis e medicamentos.
Voluntária há 15 anos na ONG Arca de
Noé e integrante da JCI Marechal Cândido
Rondon há 17 anos. Na JCI, já recebeu o
título de senadora e este ano é presidente do
Clube do Senado.
Entre as atividades que Rose mais gosta
de fazer estão viajar e estar com a família.

Seja simples, batalhe por seus sonhos, persista
em seus ideais, tenha muita vontade de viver. Ore
como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como
se tudo dependesse de você

Em poucas palavras:
• Inspiração: fé
• Fé: Deus
• Família: amor
• Amigos: companheirismo
• Sonho: vida longa e plena
• Exemplo de vida: minha mãe
• O que jogaria no lixo: falsidade
• Liberdade: um mundo melhor

(45) 3254-4474
Prolongamento da Av. Rio Grande do Sul
Marechal Cândido Rondon - PR
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Simone Giese (Si)
A

nutricionista Simone Giese nasceu em
Maripá (PR) há 40 anos. Empresária,
proprietária do Bistrô Maçã Verde, é
mãe de Vitor Hugo e Lívia. Ela se considera uma
mãe extraordinária, uma empresária batalhadora e uma empreendedora que tem como
missão proporcionar saúde e bem-estar aos
seus clientes através da alimentação que
prepara e comercializa em seu bistrô.
A Si é uma pessoa tranquila, que
gosta muito de se manter ocupada e
é muito focada nas atividades que
envolve o seu trabalho e os cuidados
com a sua família. Há oito anos ela
constituiu o seu próprio negócio,

muito apreciado pelos seus clientes, apresentando
constantemente inovações, sendo a mais recente a
primeira cafeteria na região especializada na linha
zero lactose, zero glúten e low carb, ao mesmo tempo em que oferece leites vegetais com exclusão de
leites e derivados em algumas preparações.
Ela é inspirada em pessoas e nas particularidades destas. Acredita que podemos plantar várias
coisas ao longo da vida, mas temos que estar prontos para o que podemos ou não colher. Movida por
desafios diários, procura colocar amor em todas as
suas atividades.
Simone dedica o tempo a si procurando nadar, andar de bicicleta, cozinhar e cuidando de
si própria.

Lute por tudo aquilo que vale a pena em
sua vida

Em poucas palavras:
• Inspiração: a vida
• Fé: em Deus
• Família: base e equilíbrio
• Amigos: os melhores
• Sonho: ter um cavalo e subir nele (risos)
• Exemplo de vida: meus pais
• O que jogaria no lixo: a inveja
• Liberdade: caminhar na praia ao som das ondas

(45) 2031-0199
Rua São Paulo, 271
Marechal Cândido Rondon - PR
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Vanusa Schulz Ceruti
V

anusa Schulz Ceruti nasceu em Marechal Cândido Rondon há 46 anos. Empresária, é casada com Sandro e mãe de
Samantha e Isabel.
Ela se considera uma filha amada de Deus,
ainda que seja uma mulher frágil que aprendeu
a ser forte com as dificuldades da vida. É uma
mulher guerreira que luta por ela e pelas filhas
o quanto precisar.
Caráter como honestidade e verdade são
partes diárias de sua empresa e de seus negócios, voltados à venda e à prestação de
serviços.
Vanusa acredita que com Deus as
pessoas e o mundo serão melhores. É
movida pelo espírito da fé e adora ser-

vir a Deus e a ajudar nos trabalhos da igreja que
participa, bem como estender a mão ao próximo.
Tudo isso para ela é combustível para uma vida
feliz.
Na igreja que participa, a Igreja de Deus, atua
como professora dos adolescentes, é líder de um
grupo de estudos bíblicos e líder de louvor.
Também é líder do Grupo de Apoio ao Câncer
Elis Regina. Criado em 2014, o grupo está ligado
diretamente à campanha Outubro Rosa - um toque pela vida, promovida pelo Conselho da Mulher Empresária e que coleciona lindas histórias
no município.
Vanusa procura dedicar tempo a si tocando
algum instrumento, cantando, ouvindo música e
lendo ou a assistindo séries.

Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não se
apavore nem desanime, porque o Senhor teu Deus
é contigo por onde quer que andares (Josué 1:9)
Em poucas palavras:
• Inspiração: Jesus
• Fé: crer sem ver
• Família: segurança
• Amigos: anjos
• Sonho: felicidade
• Exemplo de vida: Rainha Ester (Bíblia)
• O que jogaria no lixo: doenças e tristezas
• Liberdade: ter saúde

(45) 3284-1649
Rua Espírito Santo, 1385
Marechal Cândido Rondon - PR

(45) 3284-1649
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Verônica Perazolo (Ve)
A

médica oftalmologista Verônica
Perazolo - Ve para os amigos nasceu em Rolândia, Paraná.
Aos 54 anos, é sócia-proprietária do
Hospital de Olhos Rondon. Segundo
Verônica, a empresa é uma realização
pessoal e representa o sonho que tinha
de trazer ao município uma estrutura referência em tecnologia que ofertasse um
trabalho de excelência, sem deixar a desejar em relação ao que é encontrado
em grandes centros.
Para a médica, a vida tem desafios
diários e para conquistar seus desejos ela atua com determinação para

cumprir suas obrigações, procurando fazer
sempre o melhor possível, com muita responsabilidade.
A inspiração de Verônica é o dom da
vida. Ela gosta de estar em casa, ler, rezar,
praticar pilates, estudar e conviver com
amigos e familiares.
“Acredito no trabalho, no esforço, no
amor e na fé com que vencemos nossas
lutas diárias. Pratico a caridade, primeiro
na família, que são as pessoas que estão
ao meu redor, e também com crianças
desamparadas e animais. O voluntariado
surge conforme estamos entrosados com
a comunidade”, destaca a oftalmologista.

Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a
si mesmo, como Jesus ensinou

Em poucas palavras:
• Inspiração: o trabalho
• Fé: Deus
• Família: amor incondicional
• Amigos: essenciais
• Sonho: saúde sempre
• Exemplo de vida: Jesus
• O que jogaria no lixo: arrogância
• Liberdade: casa

(45) 3254-0469
Rua Santa Catarina, 775 - Centro
Marechal Cândido Rondon - PR

