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O dom de cooperar
Rua Alfredo Nied, atrás do novo Teatro 
Municipal de Marechal Cândido Rondon

Siga as nossas redes sociais e fique por 
dentro das nossas programações: 

Fones: (45) 9 9851-9044Super-heroína, poderosa, aquela 
que dá conta de tudo, organiza, 
equilibra, administra, repensa, 

resolve, ouve, acolhe, e sempre está lá. 
Cansamos só de ler! No entanto, olhe ao 
seu redor e você vai encontrar uma mu-
lher cansada, estafada e sobrecarregada, 
que tenta equilibrar mais e mais tarefas 
que não param de chegar, e todas... pra 
ontem.

Ao olharmos para o plano original 
de Deus, encontramos uma família equi-
librada. Uma mulher que recebeu o título 
de auxiliadora, ou seja, o dom de coope-
rar. Com tantas revoluções acontecendo 
nos nossos dias, o ser mulher tem trazido 
muitos desafios simultâneos, e a sensa-
ção é sempre a mesma: não dá tempo, a 
conta não fecha, não consigo fazer tudo, 
estou sempre devendo algo a alguém. Saí-
mos da leveza da cooperação e entramos 
numa loucura de competição entre os gê-
neros, muito, muito distante do projeto de 
Deus para nós, como mulheres. 

A Palavra de Deus aponta uma linda 
trajetória para o gênero feminino. Mulhe-
res valentes, fortes, corajosas. Rainhas, 
juízas, líderes, mães, trabalhadoras, peças 
fundamentais para o desenvolvimento da 
família e da sociedade saltam aos nossos 
olhos na leitura bíblica e são referência do 
quanto a mulher pode ser plena, leve, feliz 
e realizada. Em casa ou na vida profissio-

nal fora dela, em posição de autoridade 
ou não, Deus lhe confiou o dom de coope-
rar. De enxergar os detalhes. Sim, de reunir 
funções e executar cada uma delas com a 
destreza e o capricho que lhe são comuns. 

Um dos grandes nomes da Igreja Pri-
mitiva no livro dos Atos é o de Priscila, que 
em parceria com seu esposo Aquila cons-
truiu um legado de fé e coragem para as 
próximas gerações. Priscila tinha voz ativa 
na sua comunidade local, trabalhava com 
afinco, era uma esposa dedicada e deixou 
seu nome escrito em muitos corações de 
seu tempo. Não se escondeu, nem se fra-
gilizou, mas de forma dinâmica cumpriu 
um propósito que ecoou para a eternida-
de. Hoje, nosso desafio não é mais como 
outrora, de encontrar o nosso espaço, mas 
sim o de utilizá-lo com sabedoria, sendo 
o que Deus nos chamou para fazer... nem 
mais, nem menos. Em nossa comunidade 
local, temos mulheres que realizam, cons-
troem, edificam, e usam o talento e a voz 
que receberam de Jesus para derramar o 
amor que só uma mulher pode derramar. 
Para abrigar, acolher e ouvir como só uma 
mulher consegue fazer. Sim, somos livres 
para sermos mulheres... a obra-prima da 
criação de Deus. 

Um Feliz Dia da Mulher para 
você, que Deus te abençoe! 

Pra. Mariana Wild. 

Idd.emanuel
Igreja de Deus Comunidade Emanuel



Siga o @ dr.juliomagri e acompanhe 
as informações sobre esse e outros 

procedimentos em Cirurgia Plástica!

Interessada em fazer sua Cirurgia Plástica? 
Agende uma avaliação pelo 

(45) 3254-4394 e vamos falar sobre você!

O 
perfil das pacientes mudou. Ninguém 
mais tem 30 dias para recuperar-se de 
uma Cirurgia de Aumento Mamário.

Para as pacientes que precisam retornar 
o mais cedo possível ao trabalho ou para os 
treinos de bike e academia, podemos recorrer 
ao protocolo de Mamoplastia de Aumento com 
Recuperação Rápida.

Nesse protocolo, realizamos uma Cirurgia 
mais Refinada com sangramento mínimo e 
deste modo, uma cirurgia que “inflama” menos 
a mama. A paciente apresenta menos dor no 
pós operatório e já consegue elevar os braços 

para pentear os cabelos no dia do procedimento. 
Retorna para o trabalho em 2 a 3 dias e 
caminhadas já na mesma semana.

A prótese fica parcialmente coberta 
pelo músculo, apenas na parte superior, 
proporcionando uma transição bem mais suave 
no decote e um colo mais natural, pois o desejo 
das pacientes na sua maioria é uma mama com 
contorno bem definido mas sem exageros na 
projeção. Por fim, sustentamos o implante com a 
Técnica do Soutien Interno, uma sutura especial 
que segura o implante na posição e ajuda a 
manter o decote marcado por mais tempo.

Cirurgia Plástica – Marechal 
Cândido Rondon

Dr Júlio, gostaria de 
aumentar o tamanho 

de minhas mamas, 
mas preciso voltar 

logo ao trabalho e aos 
meus treinos...
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Preciso te perguntar: você se considera um homem 
próspero? Qual é a sua visão sobre prosperidade? A 
Bíblia, que é a regra de fé de todo cristão, ensina que 

prosperidade vai muito mais além do que ganhos materiais. 
Ela ensina que uma pessoa tendo muito ou pouco, poder ser 
muito próspera. Sabe, quando Deus dá prosperidade, ela é es-
piritual, e isso Ele dá em abundância, envolvendo alegria, paz, 
amor, sabedoria e muito mais. Você pode ter tudo ou nada, 
mas se tiver a alegria que Ele dá, chegará longe e fará outras 
pessoas alegres também. A Bíblia diz que a alegria do Senhor 
é a nossa força. Agora imagine você transbordando da perfeita 
paz que vem Dele? Quantas brigas, intrigas, confusões poderá 
evitar, pois a Bíblia também diz: o que depender de você, tenha 
paz com todos. 

Pense agora no amor, imagine-se próspero no amor. Você 
pode ter tudo na vida, mas se não tiver amor, nada terá valor 
algum. Porque o amor tudo supera, tudo suporta, tudo crê. O 
amor cobre multidão de pecados e nos leva a perdoarmos a 
nós mesmos, perdoar ao nosso próximo e a quem quer que 
precisemos perdoar. Percebe como a prosperidade de Deus é 
diferente? Com ela, você recebe a sabedoria para saber admi-
nistrar e ser um homem abençoado em todas as áreas de sua 
vida. Jeremias 29:11 – “Porque sou Eu que conheço os planos 
que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los pros-
perar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança 
e um futuro”. Então, com Deus não tem o que dar errado, muito 
pelo contrário, dará certo e você chegará onde Ele determinou 
antes mesmo de você vir a existir. Foque em Deus e em Sua 
Palavra e você usufruirá da melhor e maior prosperidade que 
um homem, uma pessoa pode ter. Grande abraço e que Deus 
continue te abençoando em tudo e muito mais. 

Você pode ser 
muito próspero

Foque em Deus e em Sua 
Palavra e você usufruirá da 
melhor e maior prosperidade 
que um homem, uma 
pessoa pode ter





Uma homenagem da Alibra às 
mulheres que, com sua força, 
sabedoria e sensibilidade,
transformam o mundo.

8 de Março
Dia Internacional da Mulher

alibra.com.br
comercial@alibra.com.br/alibraingredientes/alibraingredientessa

Siga-nos nas redes sociais

alibra_anuncio_dia_da_mulher_216x286mm.pdf   1   16/02/2022   14:46:41
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Minha 
amiga 

Chaiane
Gostaria de dedicar meu primeiro texto de 2022 a uma pessoa 

especial: Chaiane Hammerschmitt Mioranza.
Você já deve ter lido ou ouvido a história que compara a nos-

sa vida com uma viagem de trem. Tem pessoas que estão conosco desde 
o começo da nossa viagem aqui na terra. Tem outras que entram e aca-
bam ficando, e tem outras que entram em nossa vida, ficam por pouco 
de tempo, e nos ensinam coisas maravilhosas. Assim foi minha amizade 
com essa mulher.

A princípio, a dificuldade dela nos aproximou. Quando eu a conheci, já 
estava doente, com câncer. Tive o prazer de conviver com ela por 11 meses. 
Mas ela me ensinou e relembrou coisas maravilhosas. Ela me ensinou a ter 
mais fé, a não reclamar das dificuldades, a entregar a vida totalmente aos 
cuidados de Deus. Ela não era perfeita, eu sei que teve momentos muito 
difíceis, ela me dizia, desabafava comigo, mas nunca em tom de reclama-
ção. Apesar de toda dor que teve, sempre tinha um sorriso no rosto, uma 
esperança no olhar e uma palavra de carinho. Acredito que Deus a amava 
tanto que a quis mais cedo perto Dele. Ela deixou um lindo legado, um 
exemplo maravilhoso a seguir. E o tempo que tive com ela me fez refletir 
muito sobre o legado que eu estou deixando. Por isso, quero compartilhar 
com você algumas perguntas que me fizeram refletir, no meu modo de li-
dar com as situações da vida. Que esses questionamentos sirvam para que 
você também reflita e se necessário, peça ajuda a Deus para mudar o que 
não está do agrado Dele.

Estou agradecendo mais do que reclamando?
Estou sendo a luz do mundo, que ilumina e mostra o caminho de vida 

em direção a Deus?
Estou sendo o sal da terra, que tempera o lugar onde estou com alegria?
Estou sendo um exemplo da Palavra de Deus, mostrando aos outros, 

através de minhas atitudes, que viver com Cristo é maravilhoso?
Estou transmitindo a paz de Jesus?
Tenho coragem para falar a quem está ao meu redor que Deus tem um 

plano para que possamos passar a eternidade com Ele, plano esse que é 
para quem O aceita como único e suficiente Salvador?

Consigo diariamente entregar minha vida total e completamente aos 
cuidados de Deus, dizendo sempre: “Faça-se a Sua vontade”?

Estou vivendo com os pés na terra, mas com o pensamento nas coisas 
eternas, do céu?

Que Deus, em Sua infinita misericórdia, nos ajude a todo dia sermos 
um pouco mais parecidos com Ele!!

“Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados”. Efésios 5:1













Você gostaria de aprender a viver no amor de Deus, livre do 
medo e firme diante das adversidades? Então você precisa 
entregar seu coração a Deus todos os dias.

A Bíblia diz em 1 João 4:18: “Onde está o amor de Deus, não há temor, 
porque o perfeito amor de Deus expulsa o medo”. Quanto mais de Deus 
você tiver, menos o medo, a inconstância e a vergonha te dominarão. 

Quando você acordar todas as manhãs, antes mesmo sequer de 
colocar seus pés no chão, ore algo parecido com: “Deus, antes mesmo de 
começar este dia, eu entrego minhas emoções ao Senhor. Eu quero que 
você seja o Senhor dos meus sentimentos. Eu quero que você controle 
minha mente e minhas emoções. Eu te entrego meu coração. Eu quero 
ser cheio de Seu amor”. 

Esses versículos de Jó contêm três mandamentos e oito promessas 
maravilhosas. Toda promessa tem uma premissa – Deus diz que se você 
fizer isso, então Ele fará aquilo.

Primeiro, Ele lhe dá alguns comandos claros: entregue seu coração 
a Deus todos os dias. Volte-se para Ele em oração. Abandone seus 
pecados, confessando-os a Deus.

Então observe os oito benefícios: você não vai mais viver na 
vergonha. Você será firme e confiante. Você será destemido, vencendo 
todo medo. Seus problemas serão como água que já passou por debaixo 
da ponte. A noite escura pela qual você está passando será mais clara 
que o meio-dia. Você será capaz de dormir bem porque você está seguro 
e protegido. Você vai se encher de esperança. Você será esvaziado de 
preocupações

Uau! Quem não gostaria de experimentar esses benefícios?
Traga a sua memória esses versículos constantemente. Deixe o 

Espírito Santo lembrá-lo de fazer essas três coisas – entregar seu coração 
a Deus, voltar-se para Ele em oração e confessar seus pecados.

Então deixe o amor de Deus encher sua vida e expulsar toda a sua 
ansiedade e todo medo.

Firmes e 
destemidos!
“Contudo, se você lhe consagrar o coração, e estender as mãos para 

ele; se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade 
habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem  

envergonhar-se; serás firme e destemido. Você esquecerá as suas 
desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas.

A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como 
a manhã que brilha. Você estará confiante, graças a esperança que 

haverá; olhará ao redor, e repousará em segurança”. Jó 11:13-18
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Não posso 
viver sem mim

Houve uma época em minha vida em 
que não gostava de ficar sozinha. 
Eu estava em desequilíbrio emo-

cional. Tinha crises de ansiedade e tinha re-
ceio do que eu iria pensar enquanto ninguém 
estivesse por perto. Não gostava da minha 
própria companhia porque não considerava 
divertido o que eu pensava e o que eu fazia. 
Eu tinha medo de não conseguir controlar os 
meus pensamentos e as minhas neuras. 

Depois de me tratar, superei os meus 
medos de solidão. Hoje aprecio a minha 

própria companhia e aproveito os mo-
mentos que Deus me presenteia para 
“me curtir”. Ficar sozinha passou a ser 

também um prazer. 
Esse processo de superação não é fácil, 

mas é necessário, principalmente para uma 
mulher cristã. Quando não nos amamos o 
suficiente, quando não somos capazes de 
conversar conosco, de valorizar as nossas opi-
niões, estamos infringindo um dos manda-
mentos de Jesus. Ele disse, em Mateus 22:37-
39 que o primeiro e grande mandamento 
é: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento.

E o segundo, semelhante a este, é: Amarás 
o teu próximo como a ti mesmo.

Como podemos amar o próximo se não 

amamos a nós mesmas? Se você não se ama terá 
dificuldades de se reconhecer amada por Deus. O 
amor ao outro só será possível se você primeiro 
agir assim para você mesma, caso contrário, teu 
amor por outra pessoa será incompleto.

É como no avião, quando ouvimos as orien-
tações das aeromoças: em caso de despressuri-
zação, máscaras de oxigênio cairão automatica-
mente do compartimento acima. Puxe uma das 
máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Caso 
precise ajudar alguém, coloque a máscara “pri-
meiro em você” e depois tente ajudar quem es-
tiver próximo. 

Só quem está bem pode ajudar os outros. Só 
quem se ama pode amar os outros. Você é a sua 
casa. Seja gentil e zelosa com o seu lar. Respeite 
o que sente e os seus limites. Não se envergonhe 
de dizer: agora é a minha vez; agora é o meu mo-
mento; agora preciso de um tempo só pra mim. 

Você é muito preciosa. Salomão disse, em 
Eclesiastes 3:11 que “Tudo fez Deus formoso no 
seu devido tempo”. Davi tentou se subestimar 
quando disse, no Salmo 8:3-5: “Que é o homem, 
para que te lembres dele?” Pouco depois, ele lem-
bra: “Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste; de 
glória e de honra o coroaste.”.

Querida irmã, a tua vida custou o sangue do 
Filho único de Deus. Se Ele te amou a ponto de 
trocar o céu por você, a ponto de encarar os pre-
gos e a morte de cruz, você é digna de amor. 

Decida se amar e ame-se com força, até che-
gar o dia em que você possa dizer: Eu me amo. 
Não posso mais viver sem mim! Aí, sim, ame o teu 
próximo assim. 28





Programas usam o Cadastro Único 
como critério de seleção; veja re-
quisitos de cada um e como são 

os pagamentos.

Desde janeiro, brasileiros de baixa renda 
contam com três programas sociais: o Auxílio 
Brasil, o Vale-gás e a Tarifa Social.

 Desses três, o que abrange o maior 
número de pessoas é a Tarifa Social, que dá 

descontos na conta de luz.

O Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Fa-
mília em novembro do ano passado, ampliou 
a base de beneficiários em janeiro e fevereiro. 
Já o Vale-gás, que paga metade do valor do 
botijão de 13 kg, começou a ser pago em ja-
neiro para um número menor de beneficiários 
e deve ampliar essa base gradualmente.

VEJA ABAIXO O NÚMERO DE 
BRASILEIROS CONTEMPLADOS 

EM CADA PROGRAMA:

• Auxílio Brasil: 18 milhões

• Vale-gás: 5,5 milhões 
(previsão é de chegar a 22 mi-
lhões até setembro de 2023)

• Tarifa Social: 23,7  
milhões

MAS É POSSÍVEL UMA 
PESSOA RECEBER OS 
TRÊS PROGRAMAS SO-

CIAIS AO MESMO TEMPO? 

 De acordo com o governo, a respos-
ta é sim. A razão é que todos esses programas 
usam o Cadastro Único como critério de sele-
ção. Ou seja, se o cidadão atender aos requisi-
tos de todos os programas, poderá acumular 
os três benefícios de uma só vez.

REQUISITOS DE CADA PROGRAMA

Auxílio Brasil

• É necessário que a família esteja inscrita 
no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal e tenha atualizado seus da-
dos cadastrais nos últimos 2 anos.

• Famílias em situação de extrema pobre-
za (renda familiar mensal per capita de até 
R$ 105), mesmo que não tenham gestantes, 
crianças ou adolescentes em sua composição.

• Famílias em situação de pobreza (renda 
familiar mensal per capita entre R$ 105,01 
e R$ 210) que tenham, em sua composição, 
gestantes, nutrizes (mães que amamentam), 
crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 
anos incompletos.

Vale-gás
• Famílias inscritas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚ-
nico), com renda familiar mensal per capita 
menor ou igual a meio salário-mínimo nacional 
(R$ 606);

• Famílias que tenham entre seus membros 
residentes no mesmo domicílio quem receba o 
Benefício de Prestação Continuada da assistên-
cia social, o BPC, que prevê um salário-mínimo 
mensal (R$ 1.212) à pessoa com deficiência e 
ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manu-
tenção nem a família.

• A Lei estabelece que o auxílio será con-
cedido “preferencialmente às famílias com 
mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam sob o monitoramento de medidas pro-
tetivas de urgência”.

Tarifa social
• Famílias inscritas no Cadastro Único com 

renda familiar per capita menor ou igual a meio 
salário-mínimo (R$ 606);

• Idosos com 65 anos ou mais ou pes-
soas com deficiência, que recebam o Bene-
fício de Prestação Continuada da Assistên-
cia Social (BPC);

• Famílias inscritas no Cadastro Único com 
renda mensal de até 3 salários-mínimos (R$ 
3.636), que tenham no domicílio portador de 
doença ou deficiência (física, motora, auditiva, 
visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, 
procedimento médico ou terapêutico exija o 
uso continuado de aparelhos, equipamentos 
ou instrumentos que, para o seu funcionamen-
to, demandem consumo de energia elétrica.

PAGAMENTOS
 Os três programas têm formas e valores di-

ferentes de pagamento aos beneficiários. Veja 
abaixo:

Auxílio Brasil
Os antigos beneficiários do Bolsa Família 

podem continuar usando os cartões e senhas 
utilizados para saque do benefício que foi subs-
tituído pelo Auxílio Brasil. Já os novos benefi-

AUXÍLIO BRASIL, VALE-GÁS E 
DESCONTO NA LUZ DA TARIFA 
SOCIAL: VEJA SE É POSSÍVEL 

RECEBER OS TRÊS BENEFÍCIOS



ciários que entraram no programa em janeiro, 
estão recebendo o novo cartão Auxílio Brasil e 
podem fazer os saques com ele.

O benefício poderá ser movimentado ainda 
pelo Caixa Tem – mesmo aplicativo usado para 
recebimento do Auxílio Emergencial. Assim, 
não é necessário ir às agências da Caixa.

Para saber em que dia o benefício fica dis-
ponível para saque ou crédito em conta, a famí-
lia deve observar o último dígito do Número de 
Identificação Social (NIS), impresso no cartão de 
cada titular. Para cada final do NIS há uma data 
correspondente. Veja o calendário:

As parcelas mensais do Auxílio Brasil ficam 
disponíveis para saque por 120 dias após a data 
indicada no calendário.

O valor passou para o mínimo de R$ 400 entre 
dezembro do ano passado e dezembro de 2022.

Vale-gás

Os cartões e senhas utilizados para o saque 
do Auxílio Brasil poderão ser utilizados para o 
recebimento do Vale-gás. O saque poderá ser 
feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui 
e terminais de autoatendimento. O benefício 
pode ainda ser pago em poupança social digi-
tal do Caixa Tem.

O beneficiário terá 120 dias para fazer o 
saque a partir da data de disponibilização dos 
valores.

O valor pago corresponde a 50% do preço 
médio nacional de revenda do botijão de 13 kg, 
que em janeiro ficou estabelecido em R$ 52.

Tarifa social

O desconto da tarifa social é dado de acor-
do com o consumo mensal de cada família, que 
varia de 10% a 65%, até o limite de consumo de 
220 kWh (quilowatts-hora por mês), conforme a 
tabela abaixo:

A inclusão das famílias no programa pas-
sou a feita de forma automática pelas distri-
buidoras em janeiro para quem está no Cadas-
tro Único ou recebe o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Ou seja, os consumidores 
não precisarão procurar as distribuidoras para 
requerer o desconto na conta de luz. Esse aba-
timento virá automático para as famílias que 
estejam enquadradas nos requisitos. Mas, para 
manter o benefício, é preciso deixar as infor-
mações sempre atualizadas dentro dos pro-
gramas sociais.



Lucas 1:45

32

 

Pastora Leide Mari: 
“Alguns pastores locais 

não me deram crédito e me 
senti um pouco deslocada 

e ao mesmo tempo, 
desafiada a permanecer e 

cumprir minha missão”

“Bem-aventurada a que crê, porque serão cumpridas 
as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor”

Mulheres de fé: o amor pela Palavra de 
Deus. Essa frase resume um pouco da 
história de cada entrevistada da repor-
tagem especial da edição do Mês da Mu-

lher da Revista Paz: cinco queridas pastoras que atuam 
em Marechal Cândido Rondon. Conheça um pouco de 
cada uma e entenda os desafios que vivenciam em seu 
cotidiano. Seja edificado!

A chegada da primeira pastora...
Leide Mari Santos Leandro Vor-

pagel (60), é a primeira pastora que 
chegou para atuar em Marechal Cân-
dido Rondon. “Quando cheguei, era 
a única pastora na cidade; alguns 
pastores locais não me deram crédito 
e me senti um pouco deslocada e ao 
mesmo tempo, desafiada a permane-
cer e cumprir minha missão. Já na co-
munidade rondonense e pelas autori-
dades locais, fui muito bem recebida”, 
relembra.

Pastora Leide conheceu Jesus 
ainda na infância e foi lançada no mi-
nistério por seu irmão mais velho (seu 
mentor), como professora da Escola 
Bíblica Dominical na Igreja Quadran-
gular em Curitiba. “Nosso pastor na 
época resistiu, pois seria uma criança 
ensinando outras crianças, porém na 
supervisão do mentor insistente fui 
aceita e superei as expectativas. Cur-

sei Teologia na própria denominação. 
Cursei Administração de Empresas 
na Universidade Federal do Paraná e 
após tendo convicção do meu cha-
mado, cursei o Bacharel em Filosofia. 
Deixei a capital em setembro de 1993 
e atuei em Toledo, como missioná-
ria, auxiliando meu líder regional e 
também irmão, Reverendo Loir San-
tos Leandro, por dois anos. Em 17 de 
novembro de 1995, assumi o pasto-
rado da 1ª Igreja Quadrangular em 
Marechal Cândido Rondon. Em 08 de 
novembro de 1997, pela graça e infi-
nita misericórdia, Deus nos usou para 
fundar a 2ª Igreja, no centro da cidade. 
Em 1998, casei com o Pr. Vilmar Vorpa-
gel. Trabalhamos juntos e não temos 
dificuldades no tocante ao ministério. 
Atuei no cargo de Superintendente 
Regional em 2011 e fui responsável 
por mais 15 igrejas e seus pastorados 

e lideranças locais”, explica. 
Ela destaca que a denominação 

permite a igualdade de crescimen-
to tanto a homens como mulheres, 
onde ambos podem exercer os vários 
cargos e são aceitos a nível Regional, 
Estadual, Nacional e Internacional. 
“Nós temos na igreja local mais qua-
tro pastores homens e eles me respei-
tam como líder e pastora fundadora 
desta comunidade, como também 
eles são aceitos pelos membros lo-
cais e não há diferença. O pastorado 
feminino já existe há um século, pois 
nossa denominação já completou 100 
anos e a fundadora foi uma mulher 
chamada Aimee Semple Mcpherson, 
em Oakland, Los Angeles, Califórnia, 
USA. Como mulher, ela teve muita re-
levância e foi considerada pela revista 
Times (ao lado de Pelé), uma das 100 
personalidades do século XX”, ressalta. 

Leide acredita que, para ser pastora, é 
necessário ter certeza do seu chamado. “Ser 
apaixonada por almas. Viver nesta hierarquia: 
Deus, a Família e a Igreja. Amar o lugar onde 
vive. Casar-se com um homem de Deus. Es-
tarem dispostos a cumprir o ‘ide’, conforme 

Mateus 28:19 e 20. Estar pronta para ser 
questionada e seguir em frente sabendo 
quem a chamou. Tendo em mente o texto 
de Hebreus 12:2: ‘Olhando firmemente para 
Jesus, o Autor e Aperfeiçoador da nossa fé...’ 
e também o de Gálatas 3:28: ‘Não há mais ju-

deu nem gentio, escravo nem livre, HOMEM 
ou MULHER, pois todos vocês são UM em 
Cristo Jesus’. Entendemos então que todas as 
distinções foram removidas em Cristo e esta-
mos no mesmo nível de relacionamento com 
Deus”, finaliza. 

Relacionamento com Deus



Pastora Janete acredita que o desa-
fio sempre foi permanecer fiel ao Senhor, 
cumprindo o chamado mesmo diante de 
resistência. “Nunca tive adversidade no 
sentido de não reconhecerem a unção de 
Deus sobre minha vida, mas apenas pelo 
fato de ter o título e exercer certas fun-
ções. Em um determinado momento, a 

situação ficou tão hilária a ponto de um 
grupo sugerir que os esposos (porque éra-
mos mais pastoras) recebessem o título e 
nós executássemos o trabalho. Estavam 
focados apenas na aparência diante dos 
homens, mas Deus não vê assim. O marido 
de cada uma de nós tinha consciência do 
chamado e dos seus próprios dons e per-

maneceram na posição que Deus estabe-
leceu para eles. Alguns já eram pastores, 
outros seguiram servindo o Senhor e a 
igreja com suas habilidades. A autoridade 
é dada por Deus, de acordo com a vontade 
Dele, o chamado de cada um, os dons e a 
vocação. É tudo por Ele e para Ele! A Ele, 
portanto, toda a glória”, finaliza.  

O maior desafio

Pastora Janete: “A autoridade é 
dada por Deus, de acordo com a 

vontade Dele, o chamado de cada 
um, os dons e a vocação”

Janete Luiza Goerck Brandalise (58), está 
em Marechal Rondon há 16 anos. Foi a primei-
ra mulher da Igreja A Verdade que Liberta a ser 
ordenada pastora. Sua caminhada na fé iniciou 
desde muito cedo. “Minha mãe sempre amou 
a Deus e nos ensinou o caminho. Aos 4 anos, 
ao ver uma tia olhando para as árvores e bal-
buciando, perguntei o que estava fazendo, e 
ela respondeu que estava falando com Deus e 
adorando a Ele, louvando pela criação. Naque-
le dia, tenho em meu coração, que decidi que 
também queria adorar a Deus. Entendo este 
momento como o meu chamado ministerial. 
Foi algo bem significativo. Aos 13 anos, partici-
pei de um encontro e nasci de novo. Minha vida 
mudou radicalmente e tive uma juventude to-
talmente voltada para Deus. Aos 26, mediante 
um estudo da Bíblia, tive meus olhos abertos 
para a Verdade de Deus na Sua Palavra e experi-
mentei um novo momento marcante na minha 
conversão. A partir de lá, o chamado de viver 
para Deus e pregar Sua Palavra foi mais forte 
do que qualquer outra perspectiva profissional, 
ainda que eu era uma pessoa realizada e muito 
bem sucedida no que fazia. Anos mais tarde, fiz 
faculdade de Teologia e inúmeros cursos nas 
áreas de atuação pastoral, liderança e relaciona-
mentos interpessoais. Exerci o início do meu mi-
nistério em Matelândia; trabalhei em Céu Azul, 
estabelecendo uma igreja. Depois de um ano e 
meio, retornei à Matelândia e em 2006, vim para 
Marechal, onde, com o apoio da família e outros 
irmãos, estabelecemos a Verdade que Liberta. 
Desde praticamente o início da igreja, sou a res-

A igreja surgiu com cinco mulheres que, estudando 
a Bíblia, foram impactadas pelas verdades libertadoras 
do Senhor. “Mesmo sem ter ideia do que iria se tornar, 
passamos a compartilhar a Palavra com os esposos, 
parentes e amigos, e muitos experimentaram, como 
nós, uma conversão a Jesus. Depois que já éramos um 
grupo, as mulheres mesmo pensavam no porquê esta-
vam à frente, desejando que os homens estivessem na 
liderança. Fomos conversar com um pastor da Assem-
bleia de Deus: nossa pergunta era se não estaria errado 
mulheres estarem à frente. Ele respondeu que ao seu 
tempo, Deus levantaria os homens e que era para conti-
nuar o que estávamos fazendo. Disse que Deus mostrou 
a ele que por meio do nosso ‘grupo’ (ainda não tínha-
mos nome como igreja), Deus alcançaria muitas pesso-
as que não estavam sendo alcançadas pelas igrejas que 
já existiam. Que continuássemos sem pensar nisso. Re-
cebemos aquela palavra como vinda do Senhor. Anos 
depois, enfrentamos duras oposições por pessoas que 
foram se achegando ao nosso grupo, que já era igreja. 
Entendemos que quem realiza a obra é o Espírito Santo, 
que foi derramado sobre todo aquele que crê, portanto, 
o mérito não é do homem ou da mulher que executa o 
trabalho. Quando Deus derramou do seu Espírito, não 
fez acepção entre homens e mulheres; todos foram 
cheios. Quando Jesus mandou que os discípulos pre-
gassem o evangelho, novamente se dirigiu a todos. A 
Bíblia fala que em se tratando de dons, todos podem 
profetizar. Portanto, os cargos de liderança serem exer-
cidos por homens na Bíblia está mais relacionado a um 
contexto cultural da época do que uma impossibilidade 
em todas e quaisquer circunstâncias”, ressalta.

Uma vida com Deus... Sem 
distinção...
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ponsável pelo ensino de todas as nossas igrejas, 
e também na preparação de novos pastores. Sou 
integrante de um grupo de nove pessoas que 
compõem a Liderança de todas as igrejas Ver-
dade que Liberta, e na região sou a superinten-
dente, atuando como responsável por todas as 
11 igrejas da nossa região. Como extensão, sou 
responsável pelo pastoreio de pastores e suas 
equipes na nossa região”, explica. 



Desde 
pequena...

Mulheres no ministério 

Pastora Sandra: “A discriminação contra 
as mulheres ainda não é um assunto 

encerrado e não só dentro das igrejas, 
mas em todos os níveis”
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Sandra Helena Fanzlau (48), está 
atuando em Marechal desde outu-
bro de 2012, como pastora da Igreja 
Evangélica de Confissão de Luterana 
no Brasil (IECLB) – Comunidade Mar-
tin Luther. Desde pequena, teve uma 
vida ativa na comunidade de fé jun-
tamente com sua família. “Na adoles-
cência, assumi diversas atividades na 
comunidade, fui orientadora do culto 
infantil, líder do grupo de jovens e o 
desejo de estudar Teologia e atuar 
na igreja foi sendo amadurecido e 
a decisão veio após um seminário 
de formação. Em 1992, ingressei na 
Escola Superior de Teologia em São 
Leopoldo (RS), onde realizei minha 
graduação. Em 1996, fiz intercâmbio 
na Alemanha e em 1997, estágio no 
Hospital Moinhos de Ventos em Porto 
Alegre na aérea da capelania hospita-
lar; em 1998 me formei e no ano se-
guinte, fiz prática de habilitação em 
Pelotas. Em abril de 2000, juntamen-
te com meu marido Vernei, também 
pastor, fui enviada para Massaranbu-
da (SC), onde atuamos por 8 anos; 
neste tempo, fiz latu sensu em acon-
selhamento e psicologia pastoral. De 
julho de 2008 a outubro de 2012 atu-
amos em Guarapuava”, explica.

Ela conta que em novembro de 2022, 
celebrarão 40 anos da atuação das mu-
lheres no ministério. “Na IECLB, não fala-
mos de pastorado feminino ou ministério 
feminino, a nomenclatura é mulheres no 
ministério, pois entendemos que o minis-
tério é único e nele atuam mulheres e ho-
mens. No dia 13 de novembro de 1982, 
10 anos do meu ingresso na teologia, a 
primeira mulher foi ordenada, no entan-
to o ingresso de mulheres no estudo da 
teologia vinha acontecendo desde 1952. 
A determinação e vontade das mulheres 
de exercer o ministério foram criando 
possibilidades. Foi um longo processo, 
com muitas discussões, orações e quebra 
de paradigmas. Com confiança em Deus 
e com trabalho incansável, aos poucos, 
brechas foram abertas e mais mulheres 
ingressaram no estudo de Teologia e de-
pois no ministério ordenado”, explica. 

Pastora Sandra explica que a IECLB é 
formada por instâncias nacional, sinodal 
e local. A sede nacional é “gerenciada” 
pela presidência. “E para nossa alegria, 
hoje temos a pastora Silvia Genz à fren-
te da presidência; junto à presidência, 
atua o conselho da igreja, formado por 
18 pessoas (uma de cada sínodo), e este 
conselho também é conduzido por uma 
mulher”, destaca.

Ela acredita que desafios são encontrados 
ao longo de toda a caminhada, independente 
da profissão, não sendo diferente no minis-
tério pastoral. “Um dos grandes desafios é 
descontruir a leitura equivocada da escritura 
sagrada. A Palavra de Deus é fonte de vida e 
salvação, no entanto, algumas vezes, usada 
para oprimir, discriminar, dominar e excluir, 

assim aconteceu e ainda acontece em relação 
às mulheres, seja no ministério ou fora dele”, 
relata.

Na paróquia de Marechal Cândido Ron-
don, são duas pastoras e um pastor atuando. 
“Dividimos as atividades conforme os dons 
que Deus concede a cada um. Infelizmente, a 
discriminação contra as mulheres ainda não 

é um assunto encerrado e não só dentro das 
igrejas, mas em todos os níveis, e por isso con-
tinuamos ouvindo tantas notícias de feminicí-
dios, abusos, violências. A luta é por igualdade 
e equidade na sociedade, onde mulheres e 
homens possam exercer seus dons e serem 
respeitados, pois todas as pessoas foram cria-
das à imagem e semelhança de Deus”, finaliza. 

Desafios e superações 



Mariana Rodrigues da Silva Wild (39), está em Ma-
rechal há sete anos. É pastora da Igreja de Deus Co-
munidade Emanuel. Nasceu em berço cristão, mas foi 
na adolescência que viveu uma experiência profunda 
com Deus, que confirmou o que seus pais e líderes 
viam nela desde a infância: uma vida dedicada ao Rei-
no de Deus. “Aos 18 anos, ingressei no Ensino Superior 
de Música, e na sequência, no Curso de Teologia. Servi 
junto com meu esposo, Adailton Wild, na Comunida-
de da Igreja de Deus em Salvador (BA), minha cidade 
natal, por 8 anos. Desde 2015, integro a Equipe Pasto-
ral da IDD Emanuel, e hoje coordenamos o Ministério 
local sob a supervisão dos nossos pastores seniors, 
Wilson e Lenir Wild. A Emanuel conta com dois proje-
tos sociais, quase 20 ministérios ativos e mais alguns 
em implantação. Atuo no Ministério de Louvor, Ensino 
da Palavra e no treinamento de líderes, mas procuro 
participar dos demais ministérios da igreja, sempre 
que possível, além de estar à frente do programa Viva 
Mais, semanalmente, com minha colega de bancada, 
Daiane”, explica. 

EM EVOLUÇÃO... 
Pastora Mariana recorda da pastora Jane McCra-

cken, hoje já chamada à eternidade, uma missioná-
ria americana que serviu por muitos anos na região 
Nordeste. “Pastora Jane e seus esposo Thomas vieram 
para o Brasil e foram pilares na edificação do Reino. 
Ela, sempre presente, atuante, excelente no ensino da 
Palavra e no discipulado. Outras mulheres da nossa 
denominação sempre tiveram voz ativa na edificação 
de outras mulheres, e não lembro de ter visto resis-
tência ou oposição à figura da mulher na Igreja. Quan-
do criança, entretanto, em outra denominação onde 
participava, a esposa do pastor nem nome tinha, era 
‘esposa do pastor Fulano’. Pela época, lidava com isso 
bem, mas com o passar do tempo, confesso que me 
incomodava um pouco”, explica. 

Ela conta que, de modo aberto, não viveu situa-
ções de discriminação por ser uma mulher pastora. 
“Mas no início do ministério, havia sim, por parte dos 
irmãos mais velhos (homens e mulheres, sem dis-
tinção), um preconceito velado, do tipo ‘quero falar 
só com o pastor’, ou ‘preciso ver com ele primeiro’”, 
relembra.

Mariana acredita que a igreja local tem uma re- 35

Um chamado impactante!

Pastora Mariana: “Mulheres no púlpito, 
com a Bíblia aberta, que entendem o poder 

daquilo que fazem, são instrumentos de 
Deus para curar uma geração cansada e 

ferida pelo ‘machismo estrutural’”

Ser exemplo 
para essa 
geração... 
Mariana acredita que vivemos 

em um tempo onde a presença da 
mulher é muito necessária. “Mulhe-
res no púlpito, com a Bíblia aberta, 
que entendem o poder daquilo que 
fazem, são instrumentos de Deus 
para curar uma geração cansada e 
ferida pelo ‘machismo estrutural’. 
Mulheres: não esqueçam do valor 
que vocês têm em Deus. Não es-
queçam de como Deus as enxerga. 
De um jeito lindo e equilibrado, 
podemos ser o exemplo para esta 
geração que desesperadamente 
clama por atenção, mostrando com 
a nossa vida o quanto fomos criadas 
de modo perfeito e admirável pelo 
nosso Pai. Que seja você uma refe-
rência de amor e de graça da parte 
do nosso Senhor Jesus. A Bíblia não 
é um livro atrasado ou machista, 
como alguns dizem. A Bíblia é filha 
do seu tempo, e eu diria até que é 
um livro de vanguarda. Foi Jesus 
quem valorizou as mulheres quan-
do elas não tinham valor. Se hoje 
temos o registro de mulheres que 
foram discípulas de Cristo, foi por-
que Ele rompeu as fronteiras de gê-
nero de sua época, e as acolheu em 
seu círculo de relacionamento. Ele 
impediu uma agressão em massa a 
uma mulher pecadora, enfrentando 
homens com pedras nas mãos e 
interrompendo um extermínio. Ele 
as colocou em igualdade de impor-
tância, e deu voz e valor a cada uma 
delas. Louvado seja Deus por isso”, 
finaliza. 

ferência belíssima de figura feminina em posição de 
liderança. “A nossa pastora Lenir Wild. Ela reúne duas 
qualidades que parecem opostas, mas que nela con-
versam muito bem: de poucas palavras, mas de atua-
ção fortíssima no ministério. Muito sábia, mulher de 
oração, nos ensina muitas vezes em silêncio.No cami-
nho que ela abriu na nossa comunidade, enquanto 
mulher e líder, procuramos desenvolver um ministé-
rio com mulheres, e é nossa preocupação sempre pro-
mover eventos que falem ao coração da mulher, até 
porque somente uma igual para entender os anseios, 
desafios e fardos que carrega”, destaca. 
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Algo incrível aconteceu! A primeira pastora 
da IECB!

Força na Palavra de Deus

Marciele Dauana Metz Nascimento (26), está em Marechal há 
dois anos, sendo pastora da Igreja Evangélica Congregacional do 
Brasil. A sua caminhada de fé começou aos 15 anos. “O momen-
to de minha conversão foi em uma simples conversa informal, na 
qual ouvi o testemunho do que Jesus havia feito na vida de um 
casal. Foi um momento inesquecível, pois quando conheci Aquele 
que assumiu a culpa pelos meus pecados e levou sobre Si o meu 
castigo, me rendi em amor e gratidão. Desde então, sentia que 
nada do que eu fizesse seria o bastante, diante da misericórdia 
e amor de Jesus por mim. Passei a me dedicar à obra do Senhor. 
Foram três anos servindo no ministério infantil e de louvor. Perí-
odo esse que sofri muita opressão dentro de minha própria casa, 
uma vez que era a única cristã naquele ambiente. Minha família 
sentia vergonha por eu estar servindo na igreja, passaram a se 
referir a mim sempre em tom sarcástico: ‘quer ser a crentezinha’, 
‘irmãzinha’, entre outras ‘brincadeirinhas’, segundo eles. Tempo 
muito difícil para uma adolescente começando sua caminhada de 
fé, mas um tempo no qual Deus me lapidou e fortaleceu muito. 
No final de 2013, as coisas começaram mudar: as horas que passei 
de joelhos orando pela minha família, começaram a ter resulta-
do. Algo forte começou a acontecer, pois sentia um desejo muito 
grande de estudar Teologia. Além desse desejo imenso de dedicar 
a minha vida pelo Reino de Deus, o Senhor usou a pessoa mais 
improvável: minha mãe. Em um dia, ela chegou do funeral de uma 
amiga falando que eu deveria ser pastora, e que ela tinha me visto 
no lugar da pastora que estava fazendo o sepultamento. Desde 
aquele dia, minha mãe passou a ser minha maior incentivadora, 
mas há um detalhe muito importante: antes dessa visão, ela bri-
gava comigo toda vez que eu ia para a igreja. Foi incrível como 
Deus conduziu as coisas! Até final de 2013, a Factecon (Faculdade 
Teológica Congregacional), só aceitava rapazes, por ser o regime 
de internato. No entanto, em janeiro de 2014, no congresso de 
Jovens aqui em Marechal, foi anunciado que estavam abertas as 
inscrições para moças também. Prestei vestibular, ingressei, cursei 
Teologia por cinco anos. Do início de 2019 até janeiro de 2020, fiz 
meu estágio na IECB de Crissiumal (RS)”, explica.  

Marciele conta que é a primeira mu-
lher formada no regime de internato, 
preparada especificamente para o mi-
nistério pastoral. “Antes de mim, muitas 
outras mulheres, principalmente espo-
sas de pastores, foram formadas por um 
curso à distância das doutrinas bíblicas 
básicas, que apenas as prepara para au-
xiliarem em atividades eclesiásticas. Sou 
a primeira pastora da IECB, formada em 
dezembro de 2019. No final de janeiro 

de 2020, vim para Marechal. Por ser algo 
novo, é óbvio que há muita resistência ao 
pastorado feminino, e isso enfrento des-
de o tempo de seminário, onde sofri mui-
ta rejeição dos próprios colegas. Até hoje 
ouço em algumas situações frases como: 
‘Quero ser atendido(a) pelo meu pastor’. 
Inclusive saliento que há resistência por 
parte das mulheres, não são apenas al-
guns homens que veem o ministério fe-
minino com maus olhos”, revela.

Pastora Marciele acredita que as lutas do 
ministério são diminuídas por ter ao seu lado 
um grande homem do Senhor, seu marido 
William. “Em casa, ele é o cabeça e quando es-
tou à frente de alguma atividade eclesiástica, 
sei que ele está me dando o suporte que pre-
ciso. Para que eu esteja em pé nas batalhas, ele 

se mantém de joelhos em oração por mim e 
pela igreja; isso torna o meu ministério possí-
vel”, destaca. 

A força e a coragem para os desafios, ela 
encontra na Palavra de Deus, especialmente no 
texto de 2 Coríntios 12:9-10 que diz: “E disse- 
me: a minha graça te basta, porque o meu po-

der se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, 
pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para 
que em mim habite o poder de Cristo”. “Por 
isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias 
por amor de Cristo. Porque quando estou fraca, 
então sou forte”, finaliza. 

Pastora Marciele: 
“Por ser algo novo, 

é óbvio que há 
muita resistência 

ao pastorado 
feminino, e isso 
enfrento desde 

o tempo de 
seminário, onde 

sofri muita rejeição 
dos próprios 

colegas”
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2022 chegou.  
E agora?

Organizando  
o ano letivo

2022 chegou e com ele mais um 
ano letivo. Sempre que um ano inicia, 
planejamos novos objetivos, listamos 
expectativas e propomos mudanças no 
caminhar. Parafraseando mensagens de 
final de ano, podemos dizer que temos 
um ano novinho pela frente, com 365 páginas para reescrever aquilo que não deu 
certo e planejar novas conquistas.

No ambiente escolar não é diferente; iniciamos com planos, expectativas e novos 
objetivos. Para que consigamos alcançá-los, precisamos nos organizar neste proces-
so. Estudo, organização e disciplina são itens fundamentais para alcançarmos resul-
tados positivos.

Para auxiliar neste processo, separamos algumas dicas para otimizar a organiza-
ção da rotina de estudos:

Defina um objetivo – Firme um compromisso com você mesmo e tenha um 
propósito nas suas atividades.

Defina horários específicos de estudos (quando estudar) – Estudar requer 
comprometimento; por isso, organize uma agenda com suas atividades de estudo, 
definindo os horários, inclusive os que vão além da sala de aula.

Crie um cronograma (o que estudar) – O cronograma será o seu “guia” no per-
curso. Com ele, você se certificará de estudar todos os conteúdos.

Não acumule conteúdo – O acúmulo de conteúdo gera uma “bola de neve” e 
provavelmente você não conseguirá rever todos os conteúdos em tempo hábil.

Crie um ambiente para estudar – Um ambiente adequado auxilia no processo 
de concentração, e a organização dele minimiza interrupções para buscar algo.

Faça anotações – Escrever é uma excelente forma de aprender. As anotações 
também servirão para consultas e revisões.

Elimine distrações – Ambiente barulhentos e estímulos tecnológicos atrapa-
lham a concentração. Evite mantê-los por perto durante os estudos.

Priorize a qualidade e o tempo do sono – Uma boa noite de sono impacta no 
seu bem-estar físico e emocional.

Pratique exercícios físicos regularmente – A prática de exercícios físicos pro-
porciona uma série de benefícios ao corpo e à mente, impactando diretamente na 
qualidade dos estudos.

Relaxe corpo e mente – Inclua na sua rotina momentos para relaxar o corpo 
e a mente. Uma sobrecarga de atividades pode prejudicar o seu desempenho nos 
estudos.

Estudar requer comprometimento e força de vontade. Seguindo as dicas acima, 
você facilitará o processo e tornará o estudo mais proveitoso e prazeroso. Coloque 
em prática todas elas e bom estudo!

“O segredo do sucesso é fazer as coisas comuns de maneira incomumente bem.”  
(John Rockefeller)

https://ead.unipam.edu.br/blog/como-se-organizar-para-estudar (adaptado)

Prof. Ms. Adriana da Cunha

Coordenadora Pedagógica 
do Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio
Colégio Evangélico Martin Luther





Incentive Incentive 
seu filhoseu filho

Em tempos do videogame e de celular, é preciso achar ma-
neiras de tirar as crianças de dentro de casa e fazer algu-
ma atividade. Mas, ao mesmo tempo que o celular rouba 

o nosso tempo, é difícil encontrar uma criança que não se divirta 
aos montes andando de bicicleta, principalmente quando a expe-
riência na pedalada é positiva. 

Toda criança segue os pais como exemplo. Por isso, melhor do 
que levar uma criança para pedalar é andar de bike junto com ela. 
Uma dica importante é manter as pedaladas mais curtas, sempre 
respeitando os limites da criança, dando mais ânimo para que 
eles continuem. Se ela cansar demais, na próxima vez, ela não vai 
querer ir.

Por isso, aproveitar a empolgação de uma criança para botar 
a família toda para pedalar, pode ser uma excelente alternativa! 

Dessa forma, é importante que todo mundo se divirta e  
sinta-se confortável com a atividade, nem que seja apenas dar 
algumas voltas na cidade. Se você for a pessoa que mais pedala 
em casa, neste momento é fundamental conter sua empolgação 
e encontrar atividades que sejam acessíveis para quem anda me-
nos do que você.  

A atividade física quando praticada pode minimizar relações 
entre ansiedade e comportamentos sedentários baseado em 
frente a telas, diminuindo os riscos de sobrepeso e obesidade.

Seja como for, lembre-se que a bike é uma atividade para a 
vida toda, e nada melhor do que começar com ela quando ainda 
somos jovens!

Nos vemos nos pedais! 40

R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et









“Deus nela está! Não será abalada! 
Deus vem em seu auxílio desde o 

romper da manhã” Salmo 46:5

44

Certamente, você tem uma ou mais mulheres que são inspi-
ração para a sua vida! Uma mulher que te faz sorrir quando 
é lembrada. Que serve de exemplo. Que é amável. Uma 

mulher que, quando você olha ou conversa com ela, sente paz. 
E você já pensou em ser essa mulher? Ou talvez você até já seja... 

mas ainda não percebeu. Saiba que, se você segue os mandamen-
tos do Senhor e vive de acordo com a vontade Dele, és uma mulher  
inspiradora... que, independente do que os padrões do mundo deter-
minam, é especial. Foi Deus que te criou... de maneira única e insubs-
tituível. Para fazer diferença nesse mundo. Para levar a Palavra Dele e 
fazer com que mais e mais pessoas entendam que cada um é único 
e especial e que o bem mais valioso que podemos ter é a Salvação, 
conquistada única e exclusivamente por meio de Jesus, entregando 
as nossas vidas a Ele.

Ser mulher é uma bênção. Desfrute do melhor que Deus tem para 
a sua vida, estando bem pertinho Dele. Somente com Ele, é que cada 
uma pode cumprir a sua missão e ter uma vida plena e feliz. “’Porque 
sou Eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, 
‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a 
vocês esperança e um futuro’”. Jeremias 29:11.

A todas, um Feliz e Abençoado Dia da Mulher! 
Confira, a seguir, um caderno muito especial, produzido com amor 

e carinho, com perfis de algumas mulheres queridas e que aceitaram 
ao nosso convite de compartilhar um pouco de suas lindas histórias...



As mamães recebem orientações sobre amamen-
tação e coleta e armazenamento do leite materno, 
tanto para uso em casa, como para as doações. 
Neste projeto, todas as mães clientes da Mater Lee 
doadoras de leite possuem descontos especiais 
em toda a loja. Quando descobrimos o poder da 
maternidade na vida das mulheres, descobrimos 
o quão fortes elas são e que não existem limites 
para o amor... é nesse momento que ele transbor-
da e se transforma em projetos lindos como este”, 
destaca.

Dedicado a todas as mulheres guerreiras e 
sonhadoras...

S ara, 33 anos, é filha de Nelson e Lurdes, 
casada com Osmair Belieri e mãe da Lí-
via. Natural de Marechal Cândido Ron-

don, é formada em Secretariado Executivo Bilíngue, 
com MBA em Planejamento e Gestão da Qualidade. 
Após 11 anos junto à empresa Ultra Sistemas, foi 
a hora da chegada da Lívia. “Um bebê traz consigo 
o poder de mudar a vida das mulheres, e nossa his-
tória não poderia ser diferente. Uma nova rotina e a 
mistura de emoções que a maternidade traz consi-
go deram inspiração para a fundação da Mater Lee, 
com apenas um desejo que é hoje minha missão: 
tornar mais humana e encantadora a experiência 
de consumo de gestantes e mamães”, explica.

MUITO AMOR ENVOLVIDO...
Com foco em bebês prematuros e tudo aqui-

lo que a mamãe e o bebê recém-nascido precisam 
para passar seus primeiros dias na maternidade,  
a Mater Lee traz como diferencial os kits prontos 
e as roupinhas lavadas, com todos os cuidados e 
delicadeza que esse momento merece. “Todo esse 
amor pela maternidade trouxe também outro proje-
to muito lindo que só tem crescido cada dia mais: 
o Projeto Mater Lee para doação de leite materno. 

estéticos, potencializando a queima de gordura”, explica.

SUPERAÇÃO! 
“Já foi desafiador pra mim sair de uma cidade gran-

de para uma cidade menor, com hábitos diferentes,  assu-
mir a sociedade da empresa,  com todos os desafios que 
um empreendedor enfrenta e mais os desafios da pan-
demia que se iniciou logo após vir pra cá. Mas sempre 
fui uma mulher de fé e coragem. Encaro as dificuldades 
como uma oportunidade de crescer, se reinventar e evo-
luir sem perder a fé em Deus, que nos criou e que é fiel 
para cumprir Suas promessas, não importa as circuns-
tâncias. Me sinto feliz e realizada nesta cidade, na minha 
empresa fazendo o que mais amo que é trazer autoes-
tima, saúde e beleza para minhas clientes, deixando-as 
mais lindas e confiantes para realizarem seus sonhos”, 
enfatiza. 

N utricionista há 12 anos, pós-graduada em 
Nutrição Clínica, especialista em emagre-
cimento e estética, Mariele (33), é casada e 

natural de Marechal Cândido Rondon. “Após formada, fui 
morar em Curitiba, onde fiquei por 5 anos, para fazer as 
especializações e ganhar experiência na área. Em 2014, 
retornei ao interior do estado, para a cidade de Cascavel. 
Lá, trabalhei em Clínica de Estética atuando na área de 
emagrecimento. Em 2019, senti vontade de ter minha pró-
pria clínica de estética, quando surgiu a oportunidade de 
firmar sociedade na Clínica de Estética La Feme, em Ma-
rechal Cândido Rondon, onde resido atualmente”, explica.

Mariele sempre se identificou com a área de ema-
grecimento e estética. “Vejo o quanto as mulheres têm 
dificuldade de perder peso, e o quanto as disfunções es-
téticas como flacidez, celulite, gordura localizada afetam 
a autoestima e a saúde.  Por isso, escolhi trabalhar nessa 
área. Na Clínica, primeiro passo é fazer uma avaliação 
bem detalhada e depois a prescrição do planejamento ali-
mentar para atender os objetivos da minha cliente. Meu 
propósito é ajudar a mudar seus hábitos alimentares, en-
sinando a fazer escolhas equilibradas, levando em consi-
deração a rotina de cada um e o convívio da família, além 
de ensinar a driblar os pensamentos sabotadores da die-
ta, levando a cliente a ter um emagrecimento duradou-
ro, saindo do efeito sanfona. Trabalho com programa de 
acompanhamento nutricional trimestral e consultas avul-
sas.  Os atendimentos são feitos na Clínica de Estética La 
Feme, onde as clientes já têm oportunidade de também 
conciliar o planejamento alimentar com os tratamentos 



    Lábios rejuvenescidos. Lábios mais volumosos e 
macios com toque de seda!

MUDANÇAS E CRESCIMENTO!
“Sempre fui uma pessoa de muita fé, cheguei onde 

cheguei através dela, crendo que Deus nunca falha e que 
a gente muitas vezes não sabe o que pede, mas Deus 
sempre dá o que precisamos. No começo da pandemia, 
tive que sair da zona de conforto em uma atividade que 
exercia há 9 anos e estava perdida, pois trabalhava meio 
período para acompanhar o crescimento da minha filha 
de perto (sempre quis ser mãe presente). Com toda esta 
mudança inesperada, me vi sem saída, quando meu ma-
rido me deu a ideia de fazer cursos na área da beleza e 
trabalhar por conta.  Com todo o apoio e amor dele, fui 
atrás e desde então me encontrei, faço meus horários, 
cuido da minha filha e marido, e hoje posso dizer que 
graças a Deus, sou uma mulher abençoada”, destaca.

ideias, contando histórias, em nossas páginas no Insta-
gram e Facebook. Acredito que deu certo, pois quando as 
festas/eventos começaram a ser liberados, as pessoas 
começaram a entrar em contato e voltamos com os aten-
dimentos, formando uma equipe e adquirindo material, e 
tornando-se MEI, para atendermos com qualidade nossos 
clientes. Estamos muito felizes”, explica. 

RECREAÇÃO COM AMOR! 
A recreação é ainda um recurso “novo” para as fes-

tas/ eventos, mas atrai muito as crianças e percebe-se 
que, além de tornar a festa ou evento atrativo, ela con-
tribui para o desenvolvimento socioafetivo, bem como o 
cognitivo. “A Pinta Magia Recreação Infantil oferece os 
serviços de Pintura de rosto; Cabelo colorido; Tatuagem 
temporária; Modelagem em balão; oficinas de cupcake e 
slime; Brincadeiras; Parabéns animado com confete; Má-
quina de Algodão Doce; e Monitoras para os brinquedos 

nas Festas/Eventos. Estamos à sua disposição 
para tornar sua festa inesquecível e muito espe-
cial. Amamos o que fazemos”, finaliza. 

F ilha de Diomail e Dircelia, Josiele (40), é casa-
da com Victor Hugo Borgmann Filho e mãe 
da Yasmin. Natural de Curitiba, mora em Ma-

rechal Cândido Rondon há 16 anos. Atua há dois anos 
como Designer de sobrancelha, Lash Designer e Hydra 
Gloss Lips. 

Meu objetivo é devolver a autoestima, realçar a be-
leza, sempre com muita dedicação, amor, transformação, 
carinho e tudo isso é refletido nos resultados de cada 
procedimento. Cada cliente que tem a sua vida transfor-
mada, sua autoestima devolvida, me enche o coração. A 
Formas & Fios oferece mais que procedimentos, oferece 
tratamento, que é visto a cada nova realização, e os que-
ridinhos são o Lash Lifting e o Hydra Gloss Lips. Se você 
ainda tem dúvidas se deve investir no seu olhar e nos 
lábios, vou te dar alguns motivos:

    Autoestima. Não preciso nem justificar! Se olhar 
no espelho e ver a potência que você é, não tem preço!

    Pronta para qualquer ocasião. Apareceu aquele 
compromisso de última hora?? Não precisa ficar malu-
ca, se preocupando em se arrumar, porque você já está 
arrumada!!

    A praticidade. Economia de tempo. Quem não gos- 
ta de ficar pronta mais cinco minutinhos na cama?? Você 
já acordou pronta!

    Persuasão. Sua comunicação ficará muito mais 
persuasiva com o seu olhar valorizado. Ainda mais com 
o uso de máscara, onde a comunicação com o olhar se 
tornou muito mais assertiva.

E sposa de José Dalci de Sousa, Edamar (a queri-
da Eda), é mãe da Letícia e reside em Marechal 
há 16 anos. Formada em Magistério, Educação 

Física – Licenciatura e pós-graduada em Educação Físi-
ca Escolar e Gestão Educacional, é professora há mais 
de 20 anos. “Comecei cedo, aos 17 anos e sempre tive 
facilidade com organização de atividades na área da re-
creação”, explica. 

A partir desse amor pela recreação, surgiu a Pinta 
Magia. “Minha amiga Marina Spohr era dona de um es-
paço de festas, e um dia me chamou para ajudar com as 
crianças e eu sugeri fazer pintura de rosto... e deu certo! 
E de lá, as mamães começaram a chamar e indicar, foi no 
final do ano de 2018. Em 2019, continuei e foi crescendo: 
muitas indicações e comecei a investir em materiais e a 
pesquisar sobre a pintura de rosto, e descobri um ‘novo 
mundo’! Investi em alguns cursos, mas atendia ainda so-
mente com pintura em festas infantis; porém, percebi que 
existiam outras atividades e 
comecei a investir. Em 2020, 
o cenário mudou: enfrentamos 
uma pandemia... e as festas 
foram canceladas! Comecei a 
pesquisar e ver de que forma a 
Pinta Magia Recreação Infan-
til poderia continuar, para não 
cair no esquecimento, e tam-
bém de alguma forma contri-
buir para a mamãe e a criança 
transformar aquele momento, 
em algo que poderiam fazer 
juntas, contribuindo na afetivi-
dade. Então conheci o mundo 
digital e comecei com dicas de 
brincadeiras, compartilhando 

Josiele Mocelin Borgmann  

 

Filha de Diomail e Dircelia, Josiele (40), é casada com Victor Hugo 
Borgmann Filho e mãe da Yasmin. Natural de Curitiba, mora em Marechal 
Cândido Rondon há 16 anos. Atua há dois anos como Designer de 
sobrancelha, Lash Designer e Hydra Gloss Lips.  

Meu objetivo é devolver a autoestima, realçar a beleza, sempre com 
muita dedicação, amor, transformação, carinho e tudo isso é refletido nos 
resultados de cada procedimento. Cada cliente que tem a sua vida 
transformada, sua autoestima devolvida, me enche o coração. A Formas & 
Fios oferece mais que procedimentos, oferece tratamento, que é visto a 
cada nova realização, e os queridinhos são o Lash Lifting e o Hydra Gloss 
Lips. Se você ainda tem dúvidas se deve investir no seu olhar e nos lábios 
vou te dar alguns motivos: 

 

☆ Auto estima. Não preciso nem justificar! Se olhar no espelho e ver a 
potência que você é, não tem preço! 

 

♡ Pronta para qualquer ocasião. Apareceu aquele compromisso de última 
hora?? Não precisa ficar maluca, se preocupando em se arrumar, porque 
você já está arrumada!! 

 

◇ A praticidade. Economia de tempo. Quem não gosta de ficar pronta 
mais cinco minutinhos na cama?? Você já acordou pronta! 

 

♧ Persuasão. Sua comunicação ficará muito mais persuasiva com o seu 
olhar valorizado. Ainda mais com o uso de máscara, onde a comunicação 
com o olhar se tornou muito mais assertiva. 

 

💋💋 Lábios rejuvenescidos. Lábios mais volumosos e macios com toque de 
seda! 
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Eda e a sua amada 
companheirinha Letícia: sempre 

juntas, levando muita alegria!



REALIZAÇÕES...
Ivone atua em projetos sociais, algo que 

lhe faz muito bem. “Me realizo, através do Ro-
tary Clube Beira Lago e do Conselho da Mu-
lher Empresária da Acimacar, do qual faço par-
te há 20 anos, sempre ajudando em grandes 
projetos. Apesar de muitas tarefas na socie-
dade, primo muito pela convivência familiar 
com meus filhos e irmãos (somos em oito)... 
amamos estar juntos! Também amo atividade 
física, boa música e amigos”, enfatiza.

Ivone (52), é filha de Alice e Car-
los Barbosa e mãe de quatro 
homens: Paulo (21), Guilherme 

(19), Júlio (14) e Tulio (13). Mora há 47 
anos em Marechal Cândido Rondon e 
atua no ramo óptico há 25 anos, traba-
lhando com vendas de óculos de grau 
e sol e conserto na mesma linha. “Te-
nho como sócio Davi Gerson Zimmer-
mann (técnico formado no ramo ópti-
co). Nosso diferencial é sempre primar 
pela qualidade dos produtos, trazendo 
para nossos clientes mercadorias de 
ponta com tecnologia da melhor qua-
lidade, atendimento  exclusivo, fazen-
do com que todos se sintam bem em 
nossa loja. Estamos sempre nos rein-
ventando na Ótica Da Visão, para tra-
zer o melhor à população, com preços 
justos e qualidade”, destaca. 

Casada com Wilson Alves 
Moraes, é mãe de Uelber 
Franz Moraes, Marjorie 

Winnie Moraes e Kelber Wil Moraes. É 
avó de Bernardo Moraes Fernandes. 
Mora em Marechal há 18 anos e se 
sente feliz por toda a sua família ser 
acolhida aqui. É advogada, pós-gra-
duada em Direito Empresarial, professora de Letras/
Português/Espanhol. Membro da Comissão da ESA/
OAB/MCRondon, gestão 2019/2021; Conselheira da 
subseção da OAB/MCRondon, gestão atual. Atua nas 
causas trabalhistas, familiar e cível. 

“Como sabemos, no dia 08 de março comemora-
mos o Dia da Mulher.  A data foi oficializada pela Orga-
nização das Nações Unidas somente em 1975, sendo 
sinônimo de luta pela igualdade e pelos direitos das mu-
lheres. De acordo com a história, a data comemorativa 
do dia das mulheres, se deu em razão de uma fábrica 
de tecido, a Triangle Shirtwaist Company, ter pego fogo 
e morrerem mais de 140 mulheres. O incêndio aconte-
ceu devido às inadequadas instalações elétricas, que 
em conjunto à presença de tecido espalhado pelo local, 
encontrou condições perfeitas para o fogo. As mulheres 
lutavam por salário e jornada de trabalho justos, visto 
que eram abusivas. Após o incêndio de 1911, vários 
movimentos em busca de concessão de direitos traba-
lhistas e eleitorais para as mulheres ocorreram nos EUA 
e Europa no século XIX. De lá para cá, muito se tem a 
comemorar, mas a luta continua... visto que é comum 
as mulheres se submeterem a salários menores que os 
homens, exercendo o mesmo trabalho. Dentre outras 
causas importantes, há de se destacar o feminicídio, 
as agressões verbais e físicas que muitas mulheres 
são vítimas. Portanto, a luta não pode parar. Na  vida 
pessoal e familiar, não poderia nesse mês deixar de 

mencionar as mulheres que fazem 
parte da minha vida! Meus pais me 
deram duas irmãs: Sandra e Simone; 
tenho o maior orgulho e carinho por 
elas. São mulheres de garra, de fé 
e perseverança. Deus também co-
locou na minha vida, uma mulher 
muito especial: minha filha Marjorie. 
Pessoa determinada, de fé e que luta por seus ideais. 

Também fui presenteada pela minha 
nora Tatiana, um doce de mulher! Agra-
deço a Deus todos os dias pelas suas 
vidas e por fazerem parte da minha. 
Não poderia também deixar de men-
cionar o nome bíblico de uma grande 
mulher: Ester. Sua história é inspirado-
ra e surpreendente. De espiritualidade 
fervorosa, marcada por uma verdadeira 

confissão de caráter, foi uma mulher exemplar em devo-
ção, fé, coragem, sabedoria e humildade”, destaca. 

DESAFIOS E CONQUISTAS
Na vida profissional, diante do atual cenário que 

estamos vivendo, foram várias as adversi-
dades que a pandemia causou e ainda está 
causando. “Todos os profissionais preci-
saram se adequar às novas tendências e 
realidade. Como operadora do direito, não 
foi diferente. De uma hora para outra, houve 
a necessidade do aprimoramento, da nova 
aprendizagem, quer em relação à tecnolo-
gia, de plataformas virtuais para fazermos 
audiência e até mesmo atender aos clien-
tes em consultas por videoconferência. Ou 
seja, estávamos diante de novos desafios... 
assim, o estudo constante e adequação do 

direito estão fazen-
do parte da rotina. 
Quem imaginava 
que em 2020 tería-
mos que nos reade-
quar a esses novos 
desafios? Mas com 
fé, dedicação e res-
ponsabilidade, as 
metas e os objetivos 
para atender sempre 
melhor os clientes 
estão sendo cum-
pridos. Feliz Dia das 
Mulheres para todas 
as guerreiras por 
natureza, tanto como esposa, mãe, avó, sogra, tia, irmã, 
amiga, prima, sobrinha, filha e profissional por compe-
tência! Somos mulheres que fazem escalada da mon-
tanha da vida, removendo pedras e plantando flores... 
‘comemorar o Dia da Mulher é respeitar, apoiar e enco-
rajar as mulheres todos os dias”’... Deus nos abençoe e 
derrame chuvas de bênçãos em nossas vidas”, finaliza. 



F ilha de Joel Balestre e Maria de Fátima 
Afonso, Fernanda (32), é casada com 
Charles Adriano Fiedler, mãe de 3 meni-

nos e de uma filha do coração. Natural de Guaíra, 
cresceu em Nova Santa Rosa e reside em Marechal 
Cândido Rondon há 13 anos. Trabalhou por muitos 
anos em três empresas da cidade como auxiliar de 
escritório. “Amava e fazia tudo sempre com muita 
dedicação. Atualmente, trabalho nas minhas em-
presas, que amo de paixão! Tenho uma loja espe-
cializada em moda gestante (GESTANTE MANIA), 
onde oferecemos o maior conforto e qualidade nas 
roupas. Temos desde calças, bermudas, vestidos, 
blusinhas, sutiã de amamentação, calcinha e cin-
tas pós parto, rosquinha de amamentação... a loja 
é especializada na moda gestante. Estou há um ano 
nessa moda maravilhosa e encantadora”, destaca.

NOVIDADE! 
A outra loja que está sob a direção de Fernanda 

é especializada em bijus e acessórios (GATA BIJU), 
antiga Net Biju, localizada na Rua Dom João VI. “Te-
mos várias opções de acessórios e tudo para dei-
xar você ainda mais linda! Inclusive ampla linha de 
acessórios infantis... venha conhecer as novidades 

que preparamos com muito amor e carinho”, ressalta. 

DESAFIOS E CONQUISTAS
Diante da pandemia e os demais desafios enfren-

tados nos últimos meses, Fernanda enfatiza que, com 
muita fé, dedicação e vontade, podemos vencer e avan-
çar sempre. “Com todos esses desafios desses últimos 
anos, tive força cada vez mais para lutar pela mulher 
empreendedora. Encarar essas lojas bem no meio de 
uma pandemia fez mostrar que nossos desafios valem 
muito a pena para nós nos conhecermos a si mesmas, 
e mostrar que podemos lutar para poder vencer cada 
vez mais”, finaliza.

mos nos manter e conquistar ainda mais clien-
tes. Todos os dias aprendemos algo com as 
pessoas e a empresa precisa estar atenta às 
mudanças do mercado, para que possamos 
sempre crescer”, ressalta.

Mari enfatiza que o trabalho dela e de 
sua equipe é sempre desenvolvido com 
amor. “A felicidade de poder ajudar alguém, 
a criação de novos produtos, os desafios 
e os sonhos que levamos no coração, nos 
transforma em pessoas melhores, trans-
forma as coisas mais difíceis em boas 
oportunidades”, finaliza. 

M ari (43), cerimonialista e produtora 
de eventos, é casada com Martin 
Carlos Bunzel (Cali) e reside em Ma-

rechal Cândido Rondon há 30 anos. Formada em 
Gestão de Finanças e Produção de Eventos, atua 
no ramo há sete anos. “Somos uma empresa de 
eventos que oferece um serviço completo, desde 
espaço, com uma estrutura completa para even-
tos, buffet, decoração, cerimonial, assessoria e 
organização de eventos, equipe especializada de 
garçons, locação de mesas, cadeiras, toalhas e 
todos os itens para eventos. Atendemos casa-
mentos, formaturas, aniversários, confraterni-
zações de empresas... todo o qualquer tipo de 
evento”, destaca. 

DIFERENCIAIS... 
Mari conta que, durante os últimos anos, de-

vido a todas as mudanças impostas pela pande-
mia, tiveram que se reinventar. “Nossa empresa 
se manteve através do delivery e dos pequenos 
eventos, já que o nosso diferencial sempre foi o 
atendimento personalizado, para poucas pes-
soas, onde entregamos o buffet em casa, ou no 
local definido pelo cliente. Por isso, consegui-



C asada, filha de Flávio Finkler e Dul-
ce Sturm Finkler, irmã de Fábio (ca-
sado com Graciela), tia de Miguel e 

Davi, Fabiane (38), é natural de Marechal Cân-
dido Rondon, porém na infância e adolescên-
cia morou em Quatro Pontes. 

Graduada desde 2004 pela Universidade 
Paranaense, com especialização em Implan-
tes dentários pela UEM e especialização em 
Ortodontia e Ortopedia Facial pela Uningá, 
participou de cursos e congressos nacionais 
e internacionais (M.A.R.C - Miami e University 
of Gothemburg - Suécia). “Como Invisalign 
Doctor, também trabalho com alinhadores 
para correção dentária. Atuo no ramo há 17 
anos, sou apaixonada pela minha profissão! 
Uma curiosidade: já demonstrava vocação 

pela profissão desde pequena, pois brin-
cava com uma ‘boca’, chamado ‘Dr. Trata 
Dentes’ e sonhava em ser dentista! O 
meu lema é transformar vidas através 
do sorriso, com carinho e profissiona-
lismo devolver autoestima e qualidade 
de vida às pessoas de forma humani-
zada”, destaca.

NOVO LOCAL!
Uma grande novidade para esse 

ano, é a mudança de endereço para uma 
clínica própria, mais ampla, para ofere-
cer mais conforto e modernidade com o 
profissionalismo e ótimo atendimento 
de sempre. “É uma clínica completa, 
que vai atender todas as necessidades 
que a profissão envolve. Um sonho 
que se torna realidade”, enfatiza. 

Uma clínica completa!



N atural de Marechal Cândido Rondon, Jane, 45 anos, é 
filha de Ivo Berwanger Radke e Rosali Evani Radke, e 
mãe da Ana Clara.

É advogada, especialista em Direito Previdenciário e em Direito 
Civil e Processo Civil.

Atendendo somente causas relacionadas ao Direito Previden-
ciário, sendo referência na área em Marechal Cândido Rondon e 
região, Jane busca sempre o melhor para os seus clientes, garan-
tindo que seus direitos sejam conquistados de maneira justa e  
satisfatória. 

DIFERENCIAIS AOS CLIENTES
Apaixonada pela sua família, é nela e 

especialmente em sua filha, que encontra 
motivação para seguir e fazer sempre o 
melhor, com um atendimento diferencia-
do. “Trabalho sempre com amor e dedi-
cação, buscando o melhor para todos os 
meus clientes, fazendo da minha profis-
são uma maneira de ajudar as pessoas a 
alcançarem os seus direitos”, destaca.

Gabriela, Arquiteta e Urbanista, ca-
sada com Mateus Henke e mãe 
do Lucas, com 1 ano.

Natural de Marechal Cândido Rondon, 
atua na Construtora Plena – De Bona Wild & 
Cia. Ltda., empresa familiar, juntamente com 
seus pais, Carlos e Marta Wild. 

Gabriela trabalha com elaboração de 
projetos residenciais e comerciais, PBA 
(Projeto Básico de Arquitetura) para área 
da saúde e acompanhamento na execução 
de obras. “O principal desafio do arquiteto 
é tornar os projetos funcionais, pensando 
no conforto e na estética, sem prejudicar o 
meio ambiente”, destaca.

EQUILÍBRIO: REALIZAÇÃO 
PESSOAL E PROFISSIONAL
Ao trabalhar nesta área, o importante 

é que os serviços sejam concluídos den-
tro das expectativas do cliente, o que dá a 
possibilidade para o profissional escolher 
e encaixar as horas de trabalho que me-
lhor lhe render, seja em qualquer horário 

ou dia da semana, pois atualmente a evo-
lução dos meios virtuais nos proporciona 
este conforto. “Não é preciso abrir mão da 
carreira para criar um filho. Administrar a 
vida como mãe, esposa e profissional re-
quer uma rotina bem estabelecida, focar 
na dedicação de cada atividade de maneira 
completa, e ter o suporte de uma rede de 
apoio, no meu caso, a família. Agradeço 
a Deus todos os dias, por poder conciliar 
meu trabalho e ter uma realização familiar 
e profissional”, finaliza.  Gabriela, Mateus e o pequeno Lucas



Fabiana Maria Chaia (38), é filha de Iris e 
Felix Chaia e casada com Jaime Ettore 
Kirsten. Natural de Cascavel (PR), mas 

residiu desde criança em Cafelândia. Mudou-se 
para Marechal Cândido Rondon no ano de 2000, 
quando passou no vestibular da Unioeste para 
cursar Educação Física, curso em que se graduou 
licenciada e bacharelada no ano de 2005. “Atuei na 
área por curto espaço de tempo, pois novas opor-
tunidades mudaram meu rumo. Graduei-me em Ad-
ministração, na Faculdade Luterana Rui Barbosa 
(Falurb), onde também sou pós graduada em MBA 
Executivo com ênfase em Cooperativismo e Asso-
ciativismo; Certificada em Analista Comportamen-
tal, Coaching Assessment e Certificação de PNL 
pelo Instituto IBC (Instituto Brasileiro de Coaching); 
Comunicação Não Violenta e Comunicação Pode-
rosa, certificada pelo Instituto Gente”, destaca.

Desde 2009, trabalha em Cooperativa de Cré-
dito, na área de atendimento direto ao público, e foi 
este desafio, de trabalhar com diversas pessoas, 
que a inspirou nas formações acima.

“Quando você domina a arte de lidar com as 
pessoas, você diminui suas guerras” (Tiago Bru-
net). “Essa frase é, além de inspiradora, verdadeira, 
pois você não acaba só com as suas guerras, mas 

também com as daqueles que lhe 
procuram para ajudá-los. E é esta 
inspiração que me alavanca a es-
tudar cada dia mais sobre pessoas 
e comportamentos. Quando não 
temos o devido conhecimento ou 
entendimento, sofremos, ficamos 
adoentados, estressados, não sa-
bemos nos blindar quando preci-
so, e é nesta ideia que procuro dar 
conforto e respeitar meus asso-
ciados, clientes, amigos, colegas 
e demais que almejam ajuda ou 
se desenvolver como pessoa, na 
área profissional e pessoal.

Os últimos dois anos foram de muitos de-
safios. O mundo se viu desperto, as pessoas que 
conseguiram tirar o melhor desse momento ím-
par, são as que mais se desenvolveram em diver-
sas áreas de sua vida.  Já os que foram na ‘onda’ 
estão flutuando até agora tentando se reencon-
trar, e convenhamos que não está sendo fácil para 
ninguém. Neste momento, foi o que mais estudei. 
A leitura e o desenvolvimento pessoal com cursos 
online, conversas com pessoas interessantes, 
olhar realmente para fora do seu ‘eu’ e ter a per-

cepção que muitas pessoas precisam de você, e 
você delas. As mudanças acontecem, querendo 
ou não, aceitando ou não, mas como vai ser de-
pende do olhar que colocar nelas, da sua destreza 
em tirar melhor proveito desses momentos. Se 
o seu sentimento é que precisa de ajuda, não se 
ache fraco, pois são os fortes que procuram cada 
dia mais o desenvolvimento, são os fortes que 
sentem e querem ser cada dia melhores. Desejo a 
você toda a felicidade do mundo, mas se diferente 
acontecer, que seja forte e corajoso”, ressalta. 

Fabi e o marido Jaime: “As mudanças acontecem, 
querendo ou não, aceitando ou não, mas como vai ser 
depende do olhar que colocar nelas, da sua destreza 

em tirar melhor proveito desses momentos”

Flávia com o marido Fernando Barros 
Fenner e os filhos Ayla e Enzo

F lávia (35), esposa de Fernando 
Barros Fenner e mãe de duas joias 
raras: Enzo e Ayla.

Enfermeira, é proprietária da Saúde 
Livre Clínica de Vacinas. “Inauguramos a 
clínica em outubro de 2020. É uma novida-
de na área da saúde para os rondonenses, 
onde acreditamos que a qualidade de vida 
e a prevenção são fundamentais para a in-
tegralidade da saúde do indivíduo. Falando 
um pouco mais sobre a rede Saúde Livre, ela 
está presente no mercado há 10 anos, ofe-
recendo o que existe de mais moderno em 
prevenção contra as doenças imunoprevení-
veis para seus clientes. Em nosso portfólio, 
contamos com vacinas para todas as faixas 
etárias, desde bebês até idosos. Nossa clí-
nica dispõe de um conceito de alto padrão 
de qualidade em vacinas e a nossa estrutura 
física está de acordo com as normas da vigi-
lância sanitária e da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIM)”, explica.

UMA VIDA MAIS LEVE...
Mulher, mãe, enfermeira, esposa, que 

acredita fielmente no amor, e que o essen-
cial da vida está invisível aos olhos, Flávia 
destaca que o que a inspira são as belas 
histórias reais de vida, histórias estas de 
superação, de vitória, e ver e sentir o brilho 
no olhar dos personagens destas histórias. 

“Acredito num mundo melhor, mais huma-
no, democrático e com menos sensaciona-
lismo e ‘mimimi’! O que me move é a minha 
família, estabelecer laços/vínculos, tornar 
os meus filhos seres humanos aptos para 
fazerem a diferença na sociedade em que 
vivemos”, destaca.

Ela enfatiza a importância da mulher 
dedicar tempo a si mesma e se amar. “Este 
autocuidado... ah, é simples e fácil! Me dedi-
co a fazê-lo pelo menos uma vez ao dia, por 
pelo menos meia hora... um chimarrão e al-
guns minutinhos de introspecção e pronto! 
Já estou plena e restabelecida para cuidar 
das minha atividades. Toda mulher deve se 
cuidar e se amar, para poder também cui-
dar e amar os outros. A gentileza é o jeito 
mais bonito de ser sol na vida de alguém”, 
finaliza. 



F ilha de Altair Storti e Maria 
Antonia Bruxel Storti, Fran-
cieli (41), é casada com o 

empresário Alcenir Fachi e mãe de 
Eduarda (8) e Leonardo (2).

É graduada em Educação Físi-
ca e Fisioterapia, pós-graduada em 
Acupuntura e Fisioterapia Derma-
tofuncional, com Especialização no 
Protocolo Europeu Facial (em Porto/
Portugal) e no Peeling Rose de Mer /
Peeling do Mar Morto.

Francieli iniciou seus atendimen-
tos com fisioterapia geral, com trata-
mentos para dor, problemas reumá-
ticos, pós-cirúrgicos, pediatria... até 
o momento em que descobriu seu 
amor pelo mundo da estética, come-
çando com parcerias e pouco tempo 
depois, abrindo o seu próprio espaço, 
que chamou de Chaiane Estética. 
“Com o passar do tempo, muito es-
tudo e uma consultoria específica, 
decidi mudar de sala e trabalhar com 
a Fisioterapia Dermatofuncional e 
dar o meu nome à minha clínica, com 
o objetivo de fazer com que as pes-
soas entendam que essa área da fi-
sioterapia promove uma reabilitação 
referente a vários tratamentos, como 
celulite, estria, acne, manchas... en-
fim, que é uma especialidade que vai 
além de um simples procedimento, 
garantindo ótimos resultados, saúde 
e qualidade de vida”, destaca.

DIÁSTASE ABDOMINAL
Dentre os vários tratamentos que 

Francieli tem à disposição, um deles 

✓ Jato de plasma 

✓ Florais de Bach

✓ Estética corporal 

✓ Acupuntura 

✓ Microblanding

✓ Protocolo Europeu Facial

✓ Peeling Rose de Mer 

✓ Designer de sobrancelha e 
henna

✓ Depilação a laser Crystal 3D

✓ Drenagem linfática para 
pós operatório

refere-se a um protocolo específico 
para a diástase abdominal, direciona-
do para as mamães que já estão com 
os bebês grandinhos, mas que as bar-
rigas ainda têm aspecto de grávida. 

“Trata-se do afastamento dos fei-
xes musculares do reto abdominal, o 
que pode causar graves problemas, 
já que os órgãos dessa região da 
barriga estão protegidos apenas pela 
fáscia muscular, faltando a susten-
ção para mantê-los realmente firmes 
e seguros. 

Assim, desenvolvi para você um 
protocolo exclusivo... O Protocolo de 
Tonificação Muscular da Dra. Fran!

QUAIS OS BENEFÍCIOS?

- Fortalecimento do músculo 
reto abdominal, minimizando a 
diástase

- Redução de gordura 
localizada

- Redução de flacidez tissular

- Melhora da silhueta corporal 
(a sua cinturinha de volta!)

- Redução das dores na 
coluna 

- Melhora do funcionamento 
do intestino” , explica.

CONFIRA ALGUNS 
TRATAMENTOS QUE A FRAN TEM 
À SUA DISPOSIÇÃO NA CLÍNICA:

✓ Estética facial 

Dra. Francieli Storti Fachi 



F ilha de Mauro e Inês, cres-
ceu em um sítio no interior 
do município rondonense, 

mais precisamente Linha Campos 
Sales, distrito de Margarida. “Tive 
uma infância simples e humilde, 
mas sempre orientada por meus 
pais na fé e perseverança, na hones-
tidade e no trabalho. E dessa forma, 
mesmo sem muitas perspectivas, 
eu sentia em meu coração um cha-
mado para algo a mais; foi assim 
que, aos 16 anos, saí da casa dos 
meus pais para vir morar na cidade, 
continuar os estudos e trabalhar, 
sempre tendo como base a garra 
e luta dos meus pais e eu também 
queria dar orgulho a eles, chegando 
onde eles não tiveram oportunida-
de. Busquei fazer uma faculdade e 
me formei como Bacharel em Edu-
cação Física pela Unioeste. Hoje te-
nho um espaço meu, onde trabalho 
exclusivamente com mulheres, au-
xiliando para que tenham mais saú-
de, qualidade de vida, amor próprio 
e autoestima”, destaca.

Licenciada na técnica LOW 
PRESSURE FITNESS - LPF (Nível 
3), Cristiane busca, muito além da 
“barriga negativa”, proporcionar às 

alunas uma profunda conexão com 
seu corpo e sua mente, que esse mo-
mento seja mais do que uma aula, 
mas sim um momento de entrega 
e merecimento através da respira-
ção consciente e pautas posturais 
que a técnica aborda. “Além disso, o 
LPF atua na melhora postural e res-
piratória, na reabilitação pós parto, 
no alívio de dores, incontinências, 
firmeza muscular abdominal e 
disfunções sexuais, além de re-
duzir medidas, ansiedade e es-
tresse. O Espaço Cris Siqueira 
conta também com terapias 
Integrativas, como a refle-
xologia podal, Facelift Reju-
venescimento Energético e  
escalda pés, sempre visando 
proporcionar à mulher um 
momento só dela, de pausa 
e autocuidado”, explica. 

SEMPRE BUSQUE 
SEUS SONHOS!
“Olhando minha trajetória, des-

de o dia em que deixei a casa dos 
meus pais até aqui, escrevendo 
esse texto, sinto um misto de emo-
ção e orgulho de quem me tornei... 
na maioria das vezes, não foi fácil o 
caminho, mas hoje entendo o quan-
to aprendemos e crescemos com 
as pedras que aparecem na jorna-
da. Sempre acreditei muito de que 
apenas nós mesmos somos res-
ponsáveis por nossos resultados 
na vida, não importa de onde vie-
mos, nossas escolhas nos trazem 
até onde estamos. Deus nos dá 

todas as ferramentas que precisa-
mos, cabe a nós decidir o que fazer 
com elas, que caminhos tomar... e 
acertando ou errando... aprenden-
do com os erros e fazendo melhor, 
nunca devemos desistir de realizar 
nosso sonhos”, finaliza. 

Sempre acreditei 
muito de que apenas 
nós mesmos somos 

responsáveis por nossos 
resultados na vida, não 
importa de onde viemos



N atural de Marechal Cândido Rondon, 
Ellen é formada em Estética e Cos-
metologia e neste ano, completa 10 

anos trabalhando com micropigmentação nas so-
brancelhas, olhos e lábios e 13 como designer de 
sobrancelhas. “O meu diferencial são técnicas de 
micropigmentação com resultados naturais, algo 
que realça a beleza natural da mulher sem parecer 
uma tatuagem como as micros eram feitas antiga-
mente. O que quero oferecer para as mulheres é 
autoestima, é melhorar a sua imagem, é elas pen-
sarem mais nelas do que nas roupas que usam ou 
nos bens materiais que possuem”, explica.

O SURPREENDER DE DEUS...
Em relação à pandemia, Ellen conta que, quan-

do iniciou, ficou muito preocupada, porque como é 
dona do próprio negócio, só obtém recursos quan-
do atende as clientes.  “Creio que muitas pessoas 
se preocuparam com essa questão do sustento 
nessa ‘nova realidade’. Mas, eu decidi confiar em 
Deus e colocar a minha vida nas mãos Dele e optei 
em continuar trabalhando e crendo, já que é Deus 
que provê tudo. E nesse ponto de vista, a pande-
mia foi algo extraordinário para o meu trabalho! As 
mulheres começaram a ficar mais em casa e a se 
olhar mais no espelho e ver o que podem melho-

Rondonense de nascimento (e de 
coração), Alita é esposa do de-
putado estadual Elio Rusch, com 

quem tem dois filhos: Igor (casado com Cín-
tia) e Rogi (casado com Jacqueline). É avó 
de Davi e Isis.   

Sendo uma referência na representati-
vidade das mulheres no Estado do Paraná, 
Alita destaca a capacidade da mulher de se 
reinventar todos os dias e sempre superar 
os desafios. “Em todos os tempos, vemos 
a força da mulher. Mas, nesta pandemia 
em que estamos vivendo, isso ficou ainda 
mais evidente: a mulher se reinventou e se 
reinventa a cada dia! Quantas tiveram que 
se desdobrar para cuidar da casa, dos filhos 
(que ficaram por um longo período sem au-
las presenciais), do marido e ainda continuar 
com suas atividades profissionais? E nenhu-
ma deixou a desejar! Muito pelo contrário: 
temos lindos exemplos de superação, em 
todos os sentidos, em que a força da mulher 
fez e faz a diferença na comunidade e diante 
de tantos obstáculos existentes neste novo 
tempo”, destaca. 

O INCRÍVEL E BELO PAPEL DA MULHER
Alita acredita que, com autoconfiança, 

humildade, veracidade e muita fé em Deus, 
podemos seguir nossos sonhos, transfor-
mando nossa realidade e a de quem está ao 
nosso redor, melhorando um pouquinho de 
cada vez o mundo em que vivemos. “Temos 
esse poder! Cada uma de nós pode (e deve) 
fazer a diferença na sociedade atual. Nós, 
mulheres, somos inspiradoras, temos 
habilidades, maneiras de contornar si-
tuações, conseguindo enfrentar tudo 
o que for preciso. A persistência que a 
mulher tem, a facilidade de entender as 
coisas, de ver e prever o futuro e de ser 
multitarefas (somos mães, avós, do-
nas de casa, administradoras)... tudo 
isso faz parte de um incrível e belo 
papel que a mulher exerce”, enfatiza. 
Alita parabeniza a todas as mulheres 
por essa data especial, ressaltando 
que o seu papel na família é sagrado e 
insubstituível. “Que você seja uma mu-
lher virtuosa, como Deus quer e que pos-
sa cultivar o amor no seu lar e sempre o 
compartilhando com quem precisa. Deixo 
aqui o meu reconhecimento a cada uma 
de vocês que enfrenta todas as dificulda-
des e as transforma em grandes vitórias e 
conquistas!”, finaliza.

rar em si mesmas para se sentirem mais bonitas. 
Perceberam que, não é porque estão em casa, que 
precisam estar desleixadas. E assim, fui vendo o 
meu trabalho multiplicar, com grande procura, o que 
me surpreendeu muito. Aprendi de positivo com a 
pandemia que, muitas vezes, a gente pode até espe-
rar algo ruim, negativo, mas pode ser surpreendida, 
porque é Deus que nos surpreende, Ele que supre as 
nossas necessidades, que nos abençoa e cuida de 
nós, tanto nos tempos bons, quanto nos difíceis e 
sobre as situações da vida em que nem sabemos o 
que podemos esperar. Portanto, confiar no Senhor 
e entregar a sua vida a Ele, é sempre o melhor que 
podemos fazer, em todas as situações”, ressalta.



Natural de Toledo (PR), re-
side em Marechal Cân-
dido Rondon desde os 4 

anos. Talihta (41), teve sua profis-
são escolhida desde muito menina 
e assim se concretizou, tornando-se  
advogada, com o apoio incondicional 
de sua mãe, Elaite Elmira Kochem.

Sempre teve sua vida particular 
e sua carreira organizada em eta-
pas: estudar, estruturar sua profis-
são, constituir um lar e então uma 
família, e assim aconteceu; com seu 
esposo, Silvonei de Lima, no ano de 
2014, recebeu o melhor presente de 
todos: sua filha Sara.

Seu Escritório de Advocacia - 
Dra. Talihta Pazuch OAB/PR 40.080, 
solidificado há mais de 15 anos, 
atende a diversas área do direito, 
sendo  familiar, Trabalhistas, Inven-
tários, área cível, e especialmente, 
Previdenciário. “Os estudos desta 
profissional se mantêm constan-
tes, com cursos, aperfeiçoamento, 
sempre para melhor atender aos 
clientes. Atualmente, faço parte do 
IBDP – Instituto Brasileiro de Direi-
to Previdenciário e também de um 
grupo seleto chamado Previdencia-
ristas, que atendem a colegas pro-
fissionais na área de previdenciário, 
onde se busca estar antenado às 
novidades do Direito Previdenciário 
que alteram dia a dia”, explica.  

Procura prestar um atendimento 
enriquecido de conhecimento e sa-
tisfação a seus clientes, em decurso 

do prazer e a certeza de 
que está na profissão cer-
ta. “Fazendo o que ama, 
tudo flui e se torna leve”, 
enfatiza. 

DESAFIOS
“O maior dos desafios 

de vida com certeza é a 
maternidade, onde sur-
gem muitas reflexões e a 
busca de nos tornarmos 
uma pessoa melhor para 
que minha filha possa se 
espelhar e ter um cami-
nho assertivo de satisfa-
ção pessoal, autoestima 
adequada, tenha empatia 
ao próximo, viva de modo 
alegre e seja feliz em suas 
escolhas”, destaca.

Certa de que Deus é 
mais e é bom o tempo 
todo, acredita na genero-
sidade e afeto da humani-
dade, que juntos podemos 
tornar o local onde vive-
mos melhor, começando em nos-
sas casas, comunidade local - se 
doando com o que puder contribuir, 
com seu tempo, com alegria de par-
ticipar, com dinheiro, com trabalho 
físico, com o que for... essa parcela 
de cada um somando se torna um 
trabalho incrível que reflete na nos-
sa linda cidade! “Desse modo, tenho 
a certeza de que a vida fica leve e 
encontramos a paz”, finaliza. 

Juntos podemos tornar o 
local onde vivemos melhor, 

começando em nossas 
casas, comunidade local - 

se doando com o que  
puder contribuir



ção de uniformes dos colaboradores, 
além de empresas do ramo de saúde, 
com lavagem de enxovais. 

“Vejo a cada dia o cuidado Dele em 
minha vida. Desde que conheci a Pa-
lavra do Senhor e O coloquei no cen-
tro de tudo, pude ver o quanto Ele nos 
ama e cuida de nós em cada detalhe. 
Sou muito grata a Deus por Seu amor 
ter me resgatado, ter me dado de pre-
sente um esposo a quem amo tanto e 
uma filha maravilhosa, enfim, uma fa-
mília”, destaca.

naquele dia, minhas amigas começaram a fa-
lar: ‘por que você não aluga ou monta?’ E assim 
começou: elas mesmas alugando e indicando 
para montar as festinhas”, explica.

CRIANDO MEMÓRIAS...
Leovane destaca que o trabalho foi cres-

cendo e em meio a isso, veio a pandemia e tam-
bém, festinhas maiores. “A parte positiva é a de 
poder ter esses kits que todas as mamães po-
dem fazer algo para os filhos. Não tem um cus-
to alto e podem ter muita lembrança linda dos 
filhos. Por muitas vezes, eu pensei em desistir, 
por comentários de pessoas que me deixaram 
muito pra baixo. Mas sei que Deus tem um pro-
pósito pra mim e seguimos em frente, levando 
muita alegria em momentos lindos e especiais 

de diversas famílias”, finaliza. 

R ondonense de coração, Mag-
na mora no município des-
de os 3 anos de idade. Filha 

de Leoni Nelzir e Ferminio Locatelli (in 
memorian), tem cinco irmãos: Maria 
Silvani Krieser, Marlon Locatelli, Miriam 
Regazon, Martinho Locatelli e Marciane 
Kruger. 

É casada com Sérgio Raul Schone, 
proprietário e administrador da RodAr 
Ar Condicionado Automotivo e mãe da 
Isabel Milena. 

Proprietária e administradora da 
Accqua Lavanderia, uma lavanderia 
industrial que atua no município há  
17 anos, sempre busca oferecer o me-
lhor para seus clientes, de maneira sé-
ria e comprometida em prestar servi-
ços de qualidade, atendendo de forma 
ágil e com responsabilidade social e 
ambiental. 

Atualmente, a Accqua Lavanderia 
conta com 14 colaboradores, atenden-
do a diversas indústrias, com higieniza-

F ilha de Enio e Lúcida Griep, Leovane 
(41), é mãe de Cristian (25) e Rafaela 
(11) e vovó do Matheus e do Arthur

Natural de Marechal Cândido Rondon, tra-
balha com decoração de festas. “Tenho à dis-
posição kits de decoração para as mamães que 
gostam de elas mesmas decorar as festinhas 
de seus filhos e também monto as decorações. 
Sempre gostei de eu mesma fazer as coisas 
para os meus filhos, principalmente nos aniver-
sários da Rafaela, onde eu era sozinha; então, 
fazia as coisas como eu podia, mas nunca deixei 
de comemorar fazendo uma decoração! E quan-
do me tornei vovó, esse desejo e vontade em 
fazer as decorações aumentou ainda mais: lem-
bro que comprei um kit de mesas e uns enfeites 
e nós mesmos montamos para o chá do bebê; 



N atural de São Paulo (SP), 
mas residindo em Mare-
chal Cândido Rondon des-

de 1977, Gisela (45), é filha de Dieter e 
Vera Seyboth, casada com Claudio Ri-
cardo Wild e mãe de Thiago e Luana.

• Formada em Odontologia, pela 
Universidade Paranaense, Campus 
Umuarama, em 1997

• Pós-graduada em Odontope-
diatria, Ortodontia e  Harmonização 
Orofacial

• Curso de estudo de Anatomia 
Facial com ênfase em Toxina Bo-
tulínica e Preenchedores – MARC 

INSTITUTE – MIAMI, Flórida (EUA)
• Professora da Especialização 

em Harmonização Orofacial na PRO-
CLINIC – ENSINO E SAÚDE – SP  

• Professora assistente dos cur-
sos da Professora Priscila Pereira, 
desde 2018.

UMA LINDA TRAJETÓRIA... 
“Quando me formei, casei e fui 

morar em Balneário Camboriú, onde 
residi e atuei na odontologia por 
cinco anos.  No ano de 2002, minha 
família e eu voltamos para minha 
cidade, onde atuei na odontologia, 
ortodontia e na harmonização oro-
facial, assim como prestei serviço 
odontológico junto ao setor público 
nas cidades de Pato Bragado e En-
tre Rios do Oeste.  Em 2015, minha 

família foi morar no 
Rio de Janeiro, e 
desde então es-
tou me dividindo 
entre Rio de Ja-
neiro/ São Paulo 
e Marechal Cândi-
do Rondon”, expli-
ca Gisela. 

“Há um momento certo para tudo, 
um tempo para cada atividade debaixo 
do céu”. Eclesiastes 3:1

“Neste momento da minha vida, é 
chegada a hora que preciso dar uma 
atenção maior a minha família, então 
venho aqui para agradecer a todas 
as pessoas que estiveram comigo 
nesta jornada, quer seja pessoal ou 
profissional, meus amigos que se 
tornaram pacientes e pacientes que 
se tornaram meus amigos, obrigada 
pela confiança e pelo carinho que 
sempre recebi. Não vou dizer adeus, 
apenas um até logo, pois nosso futu-
ro a Deus pertence”, finaliza. 

Ajuda-nos a entender 
como a vida é breve, 

para que vivamos com 
sabedoria”. Salmos 90:12

Gisela, o marido Claudio e os filhos Thiago e Luana



Thaís, Clóvis e Lívia 

com as unhas bonitas”, destaca.
Thaís conta que, na pandemia, participou de muitos 

cursos e buscou se especializar ainda mais. “Busquei o 
aprimoramento e me apaixonei ainda mais por cuidar 
das unhas das minhas clientes. Sempre ensino isso 
também nos cursos de manicure e pedicure que ofereço, 
onde preparo cada profissional, passando orientações 
desde como se organizar financeiramente, organizar a 
mesa, materiais, como trabalhar, como se vestir, a orga-
nização do espaço, as técnicas para fazer os procedi-
mentos... enfim, nos meus cursos, a pessoa sai pronta 
para atender com qualificação”, ressalta. 

T haís (29), é filha de Tereza Aparecida da Silva 
Sulzbacher e Roberto Ramos Vieira (in memo-
rian). Casada com Clóvis Bianchessi e mãe da 

Lívia Isabelle. Nasceu em Toledo, mas sempre morou em 
Marechal Cândido Rondon.

A sua paixão por unhas iniciou aos 12 anos. “Aos 
13, fiz meu primeiro curso, com o incentivo da minha 
mãe, que não mediu esforços para que eu pudesse me 
profissionalizar. Atendia a domicílio indo de bicicleta de 
um bairro a outro; aos 17 anos, ingressei no meu primei-
ro emprego (na Caixa Econômica) e sempre conciliei os 
atendimentos às minhas clientes após o horário de traba-
lho e aos finais de semana”, explica.  

DIFERENCIAIS 
O meu trabalho tem como diferencial o atendimen-

to personalizado, com a solução dos problemas de cada 
cliente. “Por exemplo: se a cliente tem as unhas fracas, 
ofereço o serviço de blindagem; se as unhas são quebra-
diças e ela deseja ter unhas compridas, temos o alonga-
mento; também ofereço a esmaltação em gel, para quem 
quer ter uma grande durabilidade na unha natural; enfim, 
blindagem, esmaltação em gel, alongamento em acrílico 
e fibra, são as principais técnicas que ofereço, sempre 
com agilidade. A manutenção é feita a cada três sema-
nas, o que facilita e faz com que a cliente esteja sempre 

oferecemos sessões de pilates aparelho  e pila-
tes solo separadamente. Naquele momento, a 
prof. Débora retornou a sua cidade natal, e en-
tão as sessões de pilates solo passaram a ser 
conduzidas pela prof Angela Pezzi. Em 2020, 
atualizamos a logomarca da clínica, que pas-
sou a ser GP Pilates e Fisioterapia, juntamente 
com o início do projeto de remodelação. Com 
a pandemia, senti a necessidade de mudança, 
que poderia contribuir mais, então além dos 
atendimentos na clínica, comecei a realizar 
atendimento domiciliar pós Covid, o que con-
tribui muito para minha evolução profissional e 
pessoal”, destaca. 

G itana (37), casada com Andrei Mi-
chel Kuntz, é filha de Regina C. Ca-
pristo Peres e Paulo Peres Peres (in 

memorian). 
Natural de Marechal Cândido Rondon, é 

Fisioterapeuta graduada pela Universidade Pa-
ranaense (Unipar – 2007). Pós-graduada em 
Inovações em Fisioterapia Traumatoortopédica 
e Desportiva e Especialista em Pilates clínico e 
Pilates na reabilitação (disfunções posturais, le-
sões osteomusculares, hérnia de disco, gestan-
tes – pré e pós parto, dores musculares e articu-
lares, pré e pós operatório). 

DIFERENCIAIS 
“Em 2008, iniciei minha carreira profissio-

nal na clínica de fisioterapia Fisiomar, onde 
atuei com o método pilates e hidroterapia até 
fevereiro de 2010. No dia 31 de maio de 2010, 
inaugurei meu consultório: GP Studio Pilates 
Gitana Peres Peres.  De 2011 a 2013, contei 
com colaboração da prof Débora Ciesca para 
os atendimentos de pilates nos aparelho e pi-
lates solo. Em 2014, mudamos de endereço 
para novas e amplas instalações! Desde então, 






