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E D I T O R I A L

Você está pronto para se deixar envolver, encantar e inspirar 
com a beleza única e singular de cada mulher? Foi para isso que 
trouxemos para esta edição o Especial Dia da Mulher. Reunimos 
aqui um grupo ímpar, capaz de representar todas as mulheres do 
mundo, revelando um pouco da essência, do brilho e do jeitinho 
de cada uma. 

E por falar em mulheres inspiradoras, nossa capa igualmente 
representa o tema de maneira surpreendente com a designer de 
interiores, Suelyn Baldo. Seu know-how e expertise trazem mais 
de uma década do bom gosto aliado a soluções inteligentes em 
diferentes projetos.

Além disso, nesta edição você acompanha um pouco do universo 
e da trajetória do olhar cuidadoso do fotógrafo responsável 
pelas capas lindas da Bem-Estar, Marcio S. Junior. E mais, damos 
também as boas-vindas à especialista em neufrologia pediátrica, 
a médica Ana Paula Pereira da Silva, que passa a compartilhar seu 
conhecimento com nossos leitores. 

E, é claro, não paramos por aqui. Lazer, beleza, saúde, decoração e 
muito mais, com temas atuais e super-relevantes para o seu dia a dia. 

Boa leitura! 

POR DENTRO

L U C I A N A 
C O U T I N H O
D I R E T O R A  D E 

R E D A Ç Ã O

 L U C I A N A C R T

desta edição
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E D I T O R I A

A jaqueta jeans Mulher Maravilha é um 

produto original, licenciado e exclusivo 

Piticas. Produzido com o design inspirado no 

personagem dos quadrinhos da DC Comics. 

A jaqueta foi confeccionada em algodão, com 

estilo único, feito pelos nossos nerdsigners.

Bossa extra para os 

seus dias. O novo 

conjunto Borboleta 

da Shoulder trouxe 

o movimento da 

viscose acetinada em 

uma estampa capaz 

de protagonizar 

várias ocasiões.

LE LIS

PITICAS

SHOULDER

B A L N E Á R I O  S H O P P I N G

O efeito metalizado atualiza 

a clássica jaqueta jeans sem 

perder sua versatilidade. 

Surpreenda-se com a nova 

coleção Entardecer da Le Lis.
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E D I T O R I A

balneariocamboriushopping.com.br
  BalnearioShopping

Na coleção Intensidade, moda, arte e música 

conspiram em parcerias cheias de criatividade e 

personalidade. Inspirada nos studs e spikes, aqueles 

elementos de design icônicos do estilo rock and 

roll que nunca saem de moda. Em ouro amarelo 

18k e diamantes, essa coleção é pura ousadia! 

Se destaca pela inovação da sua forma; os studs 

foram detalhadamente esculpidos para valorizar 

a sua geometria e precisão. Preza pela simetria, 

equilíbrio e proporção em detalhes milimétricos.

Para mais dias originais, complete seu visual 

com a família Wayfarer da Rayban - incluindo 

nosso ousado novo membro, Mega Wayfarer.

ÁGUA DE COCO

RAYBAN

MONTE CARLO

Terra do Sol | As orquídeas unem 

leveza e sofisticação ao beachwear 

da coleção. Confira as novidades 

disponíveis em lojas, site e aplicativo.

F A S H I O N 9
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Suelyn Caroline de Souza Baldo é uma designer de interiores 
autêntica e apaixonada pelo que faz. Apesar dos desafios 
iniciais, ela se dedicou a aprender e aperfeiçoar suas habilidades, 
realizando mais de mil projetos executados desde a criação do 
escritório que leva o seu nome.

Desde a infância, Suelyn gostava de decorar sua casa e admirava 
a beleza de ambientes bem decorados. Após pesquisar sobre 
o curso de design de interiores, ela se apaixonou ainda mais 
pelo mundo da decoração e soube que era seu caminho. Seu 
estilo no décor é moderno e caracteriza-se pela simplicidade 
e praticidade, oferecendo uma atmosfera clean.

Para Suelyn, cada espaço tem potencial para ser único, 
harmonioso e belo, e seu sucesso está relacionado ao amplo 
conhecimento que tem de cada cliente e espaço, oferecendo 
atenção máxima. Ela se esforça para equilibrar as necessidades 
funcionais e estéticas de cada cliente, adaptando os ambientes 
conforme o estilo de vida de cada um. Seu grande diferencial é 
o amor pelo que faz e a valorização do dinheiro suado de seus 
clientes, além de estar constantemente atualizada por meio 
de cursos e especializações, feiras de decoração, viagens e 
contatos com fornecedores de produtos.

A designer de interiores revela também que o grande desafio 
da profissão está em lidar com as pessoas, já que a construção 
ou reforma de um imóvel é a realização de um sonho, trazendo 
ansiedade, preocupações, medo, cobrança e estresse durante 
o processo. Seu objetivo é trazer bem-estar para o dia a dia 
de seus clientes por meio de seu trabalho e a oportunidade 
de estar sempre conectada com pessoas.

TRAJETÓRIA

Uma mulher apaixonada e autêntica que ama o que faz. 
Ela enfrentou muitos desafios no começo, mas estava 
determinada a perseguir seu sonho de se tornar designer 
de interiores. Começou trabalhando com carpinteiros e 
depois trabalhou em uma loja de móveis, desenvolvendo 
projetos residenciais. Com o tempo, ela fez cursos e se 
especializou em design de interiores, e agora é considerada 
uma das atuantes profissionais da região.

O amor de Suelyn pelo universo da decoração começou 
na infância, quando ela gostava de decorar sua casa 
com a mãe e os irmãos. No entanto, o custo do estudo 
da arquitetura foi impossível para sua família pagar. Mais 
tarde, descobriu uma nova profissão chamada design de 
interiores e se apaixonou por ela. Suelyn acredita que todo 
espaço, independentemente de seu tamanho ou forma, tem 
o potencial de ser único, harmonioso e bonito. Para criar 
designs de interiores bem-sucedidos, ela se concentra em 
equilibrar a estética e a funcionalidade, considerando as 
necessidades e preferências individuais de seus clientes.

Nossa entrevistada revela que o seu estilo preferido é o 
moderno, caracterizado pela simplicidade, praticidade e uma 
atmosfera limpa. Ela o valoriza constantemente, atualizando 
seu conhecimento por meio de cursos, especializações, 
feiras, viagens e contatos com fornecedores de produtos. 
Seu trabalho não é apenas sobre decoração, mas também 
sobre o sentimento que o design transmite.

Seus serviços incluem projetos residenciais, comerciais e 
corporativos, com especialização em projetar e executar 
clínicas médicas. No entanto, ela entende que o maior 
desafio em sua profissão não é o design ou a construção, 
mas lidar com as emoções das pessoas durante o processo. 
Ela acredita que um design de interiores de excelência deve 
atender às expectativas de seus clientes e transformar seus 
sonhos em realidade.

TENDÊNCIAS
Para 2023, Suelyn prevê que a tendência continuará se 
concentrando na criação de casas confortáveis, pois nos 
acostumamos a gastar mais tempo dentro de casa por 
conta da pandemia. Além disso, ela recomenda incorporar 
pedras, iluminação natural e natureza dentro de casa. E usar 
e abusar da cor do ano, segundo a Pantone, a viva magenta.

PARA QUEM ESTÁ CHEGANDO
Para os jovens que estão começando suas carreiras, nossa 
expert os aconselha a colocar seu coração e sua alma em 
tudo o que fazem. Ela acredita que o sucesso é resultado 
do seu amor pela profissão, da atenção que é dada aos 
detalhes e na compreensão do valor do dinheiro suado 
de seus clientes.

C A P A 1 1
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Hoje eu quero lhe homenagear, não apenas por 

ter sido uma mãe amorosa e dedicada, mas 

também pela mulher forte e inspiradora que 

sempre foi. Desde que me entendo por gente, 

vi você lutar pelos seus ideais e correr atrás 

dos seus sonhos, mesmo diante das maiores 

adversidades.

Você me ensinou que a vida é uma batalha 

constante, mas que a perseverança e a 

determinação são armas poderosas para vencer 

qualquer obstáculo. Sua força de vontade era 

contagiosa e sempre que lembro, me motiva a 

ser um exemplo de mulher assim como você foi.

Ao longo da minha vida, tive a oportunidade 

de testemunhar suas conquistas e vitórias, mas 

também seus momentos difíceis e desafiadores. 

Mas em todos eles, você se manteve firme 

e confiante, nunca perdendo sua fé e sua 

determinação.

Mãe, você foi exemplo de que as mulheres 

podem ser tudo o que desejarem, e eu sou grata 

por ter crescido ao seu lado, absorvendo sua 

sabedoria e aprendendo com o seu jeito.

Obrigada por tanto e por tudo. 

Sinto imensamente sua falta.

Com amor e admiração,

STUDIO  
SUELYN BALDO 
Av. Cel. Marcos Konder, 1207  

Embraed Centro Empresarial 

13º Andar Sala 130 - Itajaí

(47) 9 9160-6086

 suelynbaldo

C A P A

Avenida Brasil, 741
Balneário Camboriú / SC
(47) 3367.2627
  gbeaute

G BEAUTÉ SPA
Rua 1131, Centro
Balneário Camboriú / SC
(47) 3361.6939

Aponte a câmera 
do seu smartphone 

para o QR Code e 
agende seu horário

Para minha mãe
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E S P E C I A L

A mulher é uma das mais belas e poderosas 
criações Deus. Desde a Antiguidade, elas 
têm sido admiradas por sua beleza, brilho, 
força e determinação. Vistas também como 
uma fonte inesgotável de coragem, amor e 
esperança, trazem no sorriso o aconchego 
do acolhimento. 

Mas a força da mulher não se limita à sua 
beleza exterior de traços únicos. Ela é capaz 
de enfrentar desafios e superar obstáculos 
com determinação e coragem. É a rocha 
que mantém a família unida, a guerreira que 
luta pelos seus direitos e pelos de outras 
mulheres, a delicadeza que encanta e, ao 
mesmo tempo, é a mãe que dedica sua 
vida a cuidar e proteger seus filhos.

A mulher é uma verdadeira heroína, e sua 
importância para a sociedade e para o 
mundo é inestimável. Ela é a fonte de amor 
e luz que ilumina a vida de todos ao seu 
redor e é por meio dela que a esperança 
renasce e a vida continua.

Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, celebramos a beleza e a força de 
cada uma dessas mulheres incomparáveis. 
Afinal, elas merecem todo  
o nosso amor e respeito. 

Por isso, nesta edição, trazemos um grupo 
para lá de especial, repleto das mais 
incríveis mulheres que, por onde passam, 
se tornam marcantes com seu jeito único e 
brilho incomparável para representar todas 
as mulheres do mundo.

Make:  jehanejahn 
Hair:  luhcimaroliveira  
Fotos:  marciojrph 
Film:  duduvisaootica 
Looks:  sterahbrand

YO
U G

LO
W

 W
OM

AN
e

s
p

e
c

i
a

l
 

d
i

a
 

d
a

 
m

u
l

h
e

r
1 4



D I A  D A  M U L H E R

LUANA MOTTA 
MENEGUETTI
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Advogada e empresária, sócia da  
Sterah Brand e Alquimia Pharma Nutrition.

INSPIRAÇÃO: Me inspiram momentos em que 
estou sozinha, perto da natureza.

UM SONHO: A Sterah vendendo por todo Brasil.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Família unida.

LUANA POR LUANA

Sou ligada em 220v, então já viu?! Acordo por volta de 7h30, tomo café 
com as crianças (Enrico 7 anos e Maria Antonia 6 anos) e os levo para a 
escola. Depois, geralmente, vou para a academia. Por volta das 10h30 já 
estou liberada e vou trabalhar. Geralmente, como meu escritório é perto 
de casa, almoço em casa com meu marido, horário que nos permite 
conversar a sós, já que as crianças estudam em período integral e não 
almoçam em casa. Basicamente me divido entre a Sterah e a família e 
também, recentemente, assumi mais uma responsabilidade na coad-
ministração de uma farmácia de manipulação da qual eu era sócia há 
mais de oito anos como investidora. Então fico dividida nos afazeres 
das duas empresas, mas graças a Deus tenho sócias e funcionários 
que me ajudam muito. Final do dia, como a maioria das mães, busco 
as crianças na escola e vou para casa, onde começa o terceiro turno 
com os filhos. E olha que esse é o turno mais complicado.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Autoconfiança. 

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente 
e ainda despertar a inspiração em outras mulheres?
Sempre ajudando as outras, fazendo uma rede de relacionamento, de 
ideias, apoiando as amigas, as mães, as empreendedoras, valorizando 
o esforço de cada uma em buscar seu sonho e ser independente.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Não se apaguem diante de ninguém e sejam sempre protagonistas da 
sua própria história!

  L U A N A M E N E G U E T T I  |  S T E R A H B R A N D

1 5
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BRUNA ARIANA 
DE BORBA
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Empresária e corretora de imóveis.

INSPIRAÇÃO: Eu sempre fui criativa, mas na adolescência minha auto-
estima era péssima. E por isso, nessa fase, decidi procurar saber mais 
sobre estilos e como algumas mulheres ficavam mais bonitas do que 
outras. Então, para me ajudar, decidi lutar contra muitas vergonhas 
até descobrir o que eu mais gostaria mesmo e faria eu me sentir bem.  
Por isso, hoje posso dizer que minha inspiração sou eu. 

UM SONHO: Ver meu filho, o João Victor, realizando seus objetivos… e 
seguindo com o coração diferente que ele tem.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Ter um filho como o meu e saúde para 
trabalhar e desfrutar do presente… a vida hoje.

BRUNA POR BRUNA

Sou uma mulher cristã solteira e mãe de um menino de 11 anos chama-
do João Victor. Meus dias são extremamente corridos, pois administro 
os imóveis da família, gerencio minha loja, cuido do meu lar e sou mãe.  
Além disso, me exercito regularmente para manter minha saúde e equilíbrio 
emocional. Mas, acima de tudo, tenho meu contato diário com o Pai do 
Céu, que é a minha maior fonte de força e inspiração.

Tenho um lado quieto e reservado, mas, quando falo, expresso tudo o que 
está dentro de mim. Embora às vezes possa evitar situações delicadas, 
luto internamente para demonstrar que sou uma pessoa de Cristo. Não é 
fácil, mas nunca desisto e procuro demonstrar nos detalhes que há algo 
de bom em mim que vem Dele.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e 
ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Acredito que todos somos influência, tanto para algo bom ou ruim, mas 
somos. Então, para que eu me torne uma mulher poderosa e com um brilho 
que contagia, eu preciso acreditar em mim e entender que tenho, sim, 
capacidade de ir muito além, sempre. E posso ser melhor do que fui ontem. 

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Meu desejo a todas as mulheres é: olhe para trás e veja o quanto você 
já fez! Valorize-se. Seja grata. Se decidir influenciar para o bem, de um 
jeito ou outro, no futuro você será lembrada e serão boas lembranças.  
Mas não faça nada esperando ser valorizada. Faça para se valorizar. 

  B R U N A A _ D E B O R B A  |  B R U N A B O R B A K I D S
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D I A  D A  M U L H E R

JUCI 
PERAZZA
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Designer de interiores e empresária.

INSPIRAÇÃO: Minhas filhas.

UM SONHO: Minhas filhas sempre felizes, realizadas e 
com saúde.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Amor.

JUCI POR JUCI

Sou uma mulher apaixonada pela vida e pelas minhas duas 
filhas (Maria Vitória e Alice).

Tenho uma personalidade muito forte e livre.

No dia a dia eu trabalho, vou à academia, passo a maior 
parte do meu tempo com as minhas filhas e procuro sem-
pre estar com elas todas as manhãs. 

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Ter coragem.

De que maneira as mulheres podem influenciar 
positivamente e ainda despertar a inspiração em 
outras mulheres?

Apoiando umas às outras, sem julgamentos e preconceitos.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Sonhem alto, vocês são capazes de conseguir tudo o que 
quiserem.

Tenham coragem para enfrentar todas as dificuldades do 
dia a dia, e não desistam nunca do que desejam.

  J U C I P E R A Z Z A

1 7
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FABIANA ZARSKE 
DE MELLO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Médica ginecologista e obstetra.

INSPIRAÇÃO: Minhas avós, mulheres tão fortes quanto amorosas, à frente 
de seu tempo..

UM SONHO: Ser mãe.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: O abraço do meu companheiro (Elton), 
minha família unida e com saúde, rolar no chão e afofar minha cachorra, 
trabalhar com o que me completa.

FABIANA POR FABIANA

Me considero uma mulher extremamente abençoada. Tenho saúde, Deus 
no coração, uma família que é meu porto seguro, um parceiro presente e 
amoroso e uma profissão que me completa e me traz felicidade!

Hoje vivo e respiro o feminino. Em minha profissão, tenho o privilégio de par-
tilhar um dos momentos mais sublimes da vida de uma mulher, a chegada de 
seu filho. Dia após dia, estou frente a mulheres inspiradoras, que me ensinam 
e me desafiam a buscar minha melhor versão, como médica e ser humano.

Aprendi, em minha profissão, o poder do exemplo. Assim como muitas 
mulheres me inspiram, hoje, busco ser fonte de boas ideias e energias para 
as mulheres que me procuram. 

Quero estar bem e ver bem quem está ao meu redor. Então, meu papel é 
incentivar mulheres na busca por mais saúde (em todas as fases de sua vida), 
na prática de atividade física, no cuidado com a saúde mental e espirituali-
dade (seja qual for a religião), no fortalecimento das relações positivas, no 
contato com a natureza, na busca de sonhos e objetivos. O que busco para 
mim, desejo a todas as mulheres ao meu redor também: plenitude!

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso acreditar em si mesma, em 
sua força e potencial. Nós mulheres geramos vida e fazemos este mundo 
girar. Quando acreditamos em nós mesmas, somos capazes de executar 
qualquer tarefa, em qualquer lugar, com competência, elegância e amor.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Que você possa ser a mulher que quiser, onde quiser. Que nada limite seus 
sonhos e diminua sua força. Que você se cobre menos, se aceite mais e se 
ame sempre!

  F A B I A N A Z A R S K E . G I N E C O 
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D I A  D A  M U L H E R

SABRINA 
TOLENTINO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Fonoaudióloga. 

INSPIRAÇÃO: É tentar ser melhor e me tornar melhor a cada dia . Isso trago 
do exemplo que tive da minha avó materna: Nelinha Tolentino, que hoje já é 
uma estrelinha e que acredito estar sempre perto de mim.

UM SONHO: Conhecer outros países com minha família.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Ter paz na alma e no coração.

SABRINA POR SABRINA

Sou casada e mãe da Maria Luíza, que foi meu maior sonho realizado. Sempre 
quis ser mãe, e acredito que Deus foi muito bom comigo, realizando esse 
meu sonho já com 35 anos. 

No que diz respeito à minha rotina, é a de uma mãe um pouco superprotetora 
e uma fonoaudióloga que precisava de no mínimo umas 30horas/dia. Muito 
de mim, trago dos meus pais: Luiz e Rosângela - um corretor superide-
alista e extrovertido e uma delicada secretária: características que herdei 
minuciosamente deles. 

Além disso, sou dona de uma personalidade forte, sim, mas tento não perder 
minha sensibilidade. Gênio forte do pai e jeito meigo da minha mãe: para 
uns, combinação perfeita; mas não para por aí, pois estou sempre em busca 
de me tornar um ser humano melhor, mais paciente, mais humana, menos 
autocrítica e mais disciplinada.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Ser protagonista da própria história.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e ainda 
despertar a inspiração em outras mulheres?

Denuncie qualquer tipo de desrespeito, violência ou assédio. Não deixe que o 
potencial de alguma mulher seja desacreditado.Incentive sempre que puder! 
Não ver outra uma mulher como inimiga, competição, vilã ou rival.Apenas 
é outra mulher vivendo neste mesmo mundo que eu vivo. E que posso 
inspirar. Respeite as diferenças e individualidades de cada uma. Incentive 
o amor-próprio da sua amiga, de outra mulher. Amor-próprio é a chave de 
tudo para uma mulher; aprendi isso após minha experiência.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Uma coisa aprendi com a minha experiência de vida e sempre repito a outras 
mulheres: trabalhe constantemente a sua mente, sua espiritualidade e seu 
corpo para que nunca se deixe ficar em segundo plano. Você sempre deve ser 
a pessoa mais importante da sua própria vida. Valorize-se, aprenda a se amar. 

  F O N O S A B R I N A T O L E N T I N O
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E S P E C I A L

MUNIQUE KURTZ 
DE MELLO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Médica gastroenterologista.

INSPIRAÇÃO: uma mulher que me inspira foi a grande Eleonor Roosevelt, 
gosto muito de conhecer biografias, acho que nos inspiram, e iluminam nossa 
mente. Ver o que grandes mulheres do passado fizeram, mesmo em tempos 
muito mais difíceis, são combustível para o meu dia a dia.

UM SONHO: Envelhecer com saúde e disposição.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Qualquer coisa simples ou glamorosa, desde 
que ao lado de quem a gente ama.

MUNIQUE POR MUNIQUE

Sou médica desde 2008. Atualmente, além da clínica BRA, na qual atendo 
consultas e realizo exames de endoscopia, ministro aulas no curso de Medi-
cina da Univali. 

No que diz respeito à minha vida pessoal, estou casada há 10 anos, tenho 
dois filhos: Clara de 10 anos e Joaquim de 7. Ser mãe define grande parte do 
que sou. Aprendi mais sobre empatia desde que me tornei mãe, mas acima 
de tudo, descobri um amor extremamente incondicional. Sou cristã e acredito 
que nosso principal manual de conduta deve ser a Bíblia e é baseada nela 
que eu e meu marido guiamos nossos filhos. Por falar em cristã, acho que isso 
também define muito do que sou, pois, antes de tudo o que eu possa escrever 
aqui, eu sei que o que me define é que sou uma filha amada de Deus, e isso 
é meu maior presente. 

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Conhecer-se, decifrar seus pontos fortes e investir neles, bem como reconhecer 
suas fraquezas e buscar melhorá-las sempre.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e ainda 
despertar a inspiração em outras mulheres?

Sendo verdadeiras. Mostrando que nada nunca é perfeito, que vivemos muito 
perrengue para chegar aonde chegamos e que na verdade estamos sempre 
buscando ir além. Ninguém é feliz o tempo todo e ninguém é infeliz para sempre. 

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
A vida é linda, um presente incrível que ganhamos de Deus. Que possamos 
sempre desfrutar de tudo com muito equilíbrio, que possamos mostrar nossa 
força e capacidade sem nunca passar por cima de ninguém. Acredito que isso 
é chegar no “topo do monte”... na velhice, poder olhar para trás e ver que 
deixou um legado de sabedoria e que sua memória viverá pra sempre nos 
que, de alguma forma, você tocou.

  D R A M U N I Q U E M E L L O  |  M U N I K U R T Z M E L L O

2 0



D I A  D A  M U L H E R

KETLIN ANACLETO PEREIRA
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Especialista em odontopediatria, ortodontia e ortopedia fun-
cional dos maxilares, mestre em saúde e gestão do trabalho.

INSPIRAÇÃO: Minha mãe, exemplo de fortaleza, amor e perseverança.

UM SONHO: Ver meus filhos se tornarem adultos felizes, seguros, íntegros 
e trilharem os caminhos do Sr. Jesus Cristo.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Família.

KETLIN POR KETLIN

Olá, sou uma mulher multifacetada, casada com o Bruno há 12 anos, porém, 
estamos juntos há 18 anos. Tenho dois filhos maravilhosos, Bento de 8 anos e 
meio e Maria Alice de 6 anos e meio. Além de esposa e mãe, sou odontopedia-
tra e ortodontista clínica, professora de pós-graduação e praticante de Padel. 

Tenho uma personalidade forte e sou decidida, ao mesmo tempo que sou bem 
feminina. Vivo na correria da rotina das crianças e do meu trabalho, além de 
acompanhar meu marido nos compromissos sociais e ter minha própria vida 
social com as amigas. Sempre estou em busca de evolução, tanto pessoal 
quanto profissional, buscando ser a melhor versão de mim mesma.

Uma grande parte da minha vida foi dedicada ao esporte; joguei handebol 
profissionalmente até os 24 anos, o que me proporcionou bolsa de estudos 
como atleta na graduação. O esporte me permitiu estudar, fazer amigos que 
mantenho até hoje, viajar e aprender sobre valores fundamentais para o de-
senvolvimento do caráter. Sou muito grata por tudo que o esporte me propor-
cionou, inclusive a oportunidade de fazer um mestrado com bolsa de atleta.

Sou apaixonada por ser mãe, acredito que essa seja minha “missão” no mundo. 
Amo receber em casa, preparar uma mesa bem-posta com prataria, flores 
naturais, e preparar uma boa comida e bebida para minha família e amigos. 
Cada detalhe conta e acredito que esses momentos são os que nos fazem 
mais felizes.

Me inspiro em todas as mulheres que lutam pelos seus sonhos e ideais, assim 
como eu sempre fiz. Acredito que a vida é uma jornada de constante evo-
lução, sempre buscando aprender e crescer. E é com essa mentalidade que 
sigo minha vida, sempre em busca de novos desafios e oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Ser segura de si e ter equilibro; saber balancear sua vida pessoal (ser boa 
mãe, esposa, filha e amiga) e profissional sem perder sua essência.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e ainda 
despertar a inspiração em outras mulheres?

Apreciando, motivando umas às outras, ajudando a despertar suas potencia-
lidades, nunca perdendo seus valores, sua identidade, sendo elas mesmas 
sempre e respeitando diferentes perspectivas e olhares sobre a vida.

  D R A K E T L I N P E R E I R A
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E S P E C I A L

ELIANA 
CAMARGO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Professora e escritora com 20 obras publicadas.

INSPIRAÇÃO: Minha mãe, Ana, falecida há oito anos, deixou um grande 
legado na educação.

UM SONHO: Construir o maior Centro de Formação de Professores do 
nosso estado.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Risada com a família e amigos, música no 
violão, vinho rose com meu amor, trabalhar no que amo.

ELIANA POR ELIANA

Fui professora universitária durante 23 anos e hoje sou empresária do ramo 
educacional, trabalho com concursos públicos na área do magistério. Sou 
escritora e palestrante. Já visitei 132 cidades de Santa Catarina, falando para 
professores. Além de ter cursado letras, também fiz jornalismo e publicidade 
e propaganda; amo estudar. Sou mestre e doutora e em setembro deste ano 
começarei o pós-doutorado em linguagem em Portugal; estou muito feliz.

Levanto todos os dias às 6h da manhã, tenho dias corridos, mas não des-
cuido da boa alimentação e da atividade física. Sou a orgulhosa mãe do 
Pedro (de 19 anos), noiva do Juno (o amor me dado por Deus de presente) 
e boadrasta do Raphael e do João.

Estou sempre envolvida em muitos projetos e me considero uma pessoa cria-
tiva. Já venci uma doença muito séria, o que me tornou alguém muito forte.

Acho que posso fazer a minha parte para tornar este mundo melhor; por 
esta razão desempenho minha missão sempre com muita alegria. Minha 
mãe foi e sempre será minha grande inspiração.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Postura diante da vida e uma fé inabalável.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e 
ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Partilhando saberes, engajando-se em ações sociais, emprestando a sua 
voz a quem se encontra em estado de vulnerabilidade. Não podemos trans-
formar o mundo todo, mas podemos revolucionar o nosso próprio mundo.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Não há nada de frágil em nosso sexo; há 8 bilhões de pessoas no mundo, 
das quais aproximadamente 6 bilhões são mulheres. Este dado apresen-
tado pela ONU indica a dimensão da força feminina. Somos responsáveis 
pelos nossos lares e também somos indispensáveis no mundo do trabalho 
e nas relações sociais. Então, sejamos a postura que gostaríamos de ver.

  P R O F . E L I A N A C A M A R G O
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D I A  D A  M U L H E R

LUANA 
CARDOSO 
CASARIN
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Fonoaudióloga.

INSPIRAÇÃO:  chaicarioni, minha irmã. Escritora que inspira e fortalece 
muitas mulheres.

UM SONHO: Meu casamento, construir minha família, meu lar com a  
presença de Deus.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Estar em paz comigo e com minha cons-
ciência. Quando tudo funciona como o esperado, surge essa sensação de 
paz e consequentemente me sinto muito feliz.

LUANA POR LUANA

Sou uma mulher feliz, positiva, independente, dedicada aos meus filhos e 
à minha profissão. Sou mãe da Isabella Ceolin que tem 22 anos e mora em 
São Paulo e do Benjamim de 3 anos. Como fui mãe muito nova e sozinha, 
sou solteira. Meus filhos sempre foram meus maiores motivos de seguir 
meu caminho com responsabilidade, dignidade e sabedoria. Por eles movo 
o mundo. 

Viver na presença e na palavra de Deus me inspira a ser cada dia melhor; 
busco diariamente fazer o bem para todas as pessoas ao meu redor, prin-
cipalmente para meus pacientes. 

Como atuo o maior tempo nos atendimentos domiciliares e com pacientes 
neurológicos, o meu tratamento terapêutico é longo e para estar nos lares 
destes pacientes é preciso muita sabedoria, respeito e discernimento da 
minha função ali.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Reconhecer o seu próprio valor. Ser grata à Deus por tudo o que somos e 
significamos.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e ainda 
despertar a inspiração em outras mulheres?

Demonstrando e reconhecendo nossa capacidade de agir em qualquer área 
com muito amor e sabedoria. A excelência é um atributo feminino.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
O amor-próprio nos transforma e assim transformamos o nosso mundo.

  L U A N A C A S A R I N
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E S P E C I A L

THAÍS SILVA
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Cirurgiã-dentista.

INSPIRAÇÃO: Pôr-do-sol com os meus, no meu “Canto” (Praia de 
Canto Grande).

UM SONHO: Hoje posso dizer que sou abençoada por ter realizado 
vários dos meus sonhos. Peço a Deus saúde e longevidade para 
desfrutar deles e continuar buscando meus objetivos.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Estar em paz, em todos os sentidos.

THAÍS POR THAÍS

Sou casada, mãe de um menino incrível chamado Augusto (4 anos) e 
tenho uma rotina bem corrida entre cuidar da família e gerenciar meu 
consultório e instituto de pós-graduação em harmonização orofacial. 
Eu me considero uma pessoa forte e determinada e adoro empre-
ender, compartilhar conhecimento e inspirar as pessoas. Atuo como 
especialista e professora nesta área, que é minha grande paixão, e 
acredito que posso fazer a diferença na vida das pessoas por meio 
do meu trabalho. Adoro um novo desafio e estou sempre buscando 
formas de me aprimorar e expandir meus horizontes. É um prazer 
poder ajudar as pessoas a recuperar sua autoestima e autoconfiança 
com harmonização orofacial.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Determinação para atingir seus objetivos e resiliência para enfrentar 
as adversidades e manter a motivação e a positividade.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente 
e ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Compartilhar experiências e conhecimentos, ajudar a construir con-
fiança, ser um modelo positivo.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Acreditem em si mesmas e sigam em frente com confiança, porque 
vocês são capazes de alcançar qualquer coisa que desejarem. Nunca 
deixem de lutar pelos seus sonhos.

  D R A . T H A I S _ S I L V A
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D I A  D A  M U L H E R

VIRGÍNIA 
BASTOS
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Fisioterapeuta. 

INSPIRAÇÃO: As mulheres da minha família.

UM SONHO: Treinar pessoas para se conhecerem melhor.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Ser instrumento de cura para as 
pessoas que me procuram.

VIRGÍNIA POR VIRGÍNIA

Sou uma pessoa bastante ativa e dedicada. Além de ser casada e 
adorar cuidar da minha casa, mantenho uma rotina de exercícios físicos 
e estudo idiomas como alemão e francês. Trabalho em uma clínica 
de fisioterapia, onde tenho a oportunidade de ajudar as pessoas a 
melhorarem sua qualidade de vida. 

Entre meus aprimoramentos, tenho me dedicado constantemente e 
cada vez mais à constelação familiar sismogênica, microfisioterapia 
e psicanálise. Áreas que me fascinam. 

Além disso, me inspiro em ver as pessoas que atendo melhorando. 
Me dá mais vontade de ter mais conhecimento e garra para chegar 
ao máximo no coração das pessoas que me procuram.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Confiança, fé em Deus e persistência.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente 
e ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Tendo respeito por si. Dizendo não com autoridade. Sabendo res-
peitar e se dar o respeito.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Minha mensagem é: seja honesta com você!

  D R A V I R G I N I A B A S T O S
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E S P E C I A L

RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Empresária à frente da AMMI, marca de acessórios femininos.

INSPIRAÇÃO: Muitas! Exemplo de cuidado e carinho: minha mãe. Mulheres 
realmente me inspiram pela sua capacidade de se doar tanto, de se dividir 
em mil, de serem mães, amigas, empresárias. Minhas líderes de grupo de 
estudo bíblico por muito tempo me inspiram: Viviane e Andrea. As mulheres 
que trabalham ao meu lado me inspiram na AMMI.

UM SONHO: Viajar muito, viver incontáveis momentos inesquecíveis em 
família e fazer minha empresa crescer cada vez mais. 

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Vida e família.

ANA POR ANA

Eu sou uma jornalista formada, mas acabei atuando pouco tempo na área. 
O amor pelo jornalismo sempre foi presente em minha vida, porém, com a 
chegada da maternidade, tudo mudou. Hoje tenho dois meninos incríveis, 
o Matteo e o Enrico.

E mais, em 2019 me tornei empresária com a AMMI Store, que se tornou 
minha filha adotiva. Para quem ainda não a conhece, é uma marca de aces-
sórios femininos finos. Vendemos muito mais que produtos; nosso foco é 
a autoestima da mulher e também ela se encontrar por meio da imagem 
pessoal e profissional. Para isso, os acessórios são aliados e nós, da AMMI, 
apaixonadas! Acreditamos que acessórios são a cereja do bolo sempre, 
são indispensáveis. Nós nem sempre trocamos o look, mas nosso look vira 
outro com as nossas produções de acessórios.

Amo aliar meu conhecimento jornalístico com meu negócio. Adoro fazer 
eventos de conteúdo, vídeos.

Entre minhas inspirações do meio empresarial, meu pai, um empresário nato, 
da nossa cidade natal, Timbó. Meu marido, Luiz Razia, que começou sua 
própria empresa do zero, em 2015, quando virou pai e teve que “correr atrás”, 
e hoje é dono de uma das maiores produtoras do sul do Brasil, a Rockset.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Humildade! Admiro demais; pessoas que brilham nunca a perdem.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e 
ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Se ajudando, se respeitando, se aceitando. Compartilhando fraquezas e 
fortalezas, sem medo de julgamentos. Ser você é sempre importante, e 
todas nós temos algo para se inspirar.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Parabéns, guerreira. Você é abençoada, feliz Dia da Mulher. Você pode 
e é capaz de correr atrás dos seus sonhos. Ouça seu coração e ore para 
descobrir o seu caminho, sempre.

Afinal, o caminho de Deus sempre é o melhor, o mais certo.

  A M M I S T O R E . O F I C I A L  |  A N A C N A S A T O

ANA CAROLINA NASATO
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D I A  D A  M U L H E R

KAREN 
DAMETTO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Médica ginecologista, obstetra e especialista em se-
xualidade humana.

INSPIRAÇÃO: As pessoas.

UM SONHO: Ajudar, cada vez mais, milhares de mulheres.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Saúde.

KAREN POR KAREN

Casada há 10 anos, sou mãe de um menino lindo chamado Théo, hoje 
com 6 anos. 

Me considero calma, batalhadora e conquistando a resiliência diaria-
mente. E algo que destaco, sendo uma característica nata minha, é o 
cuidado que tenho tanto com a minha família quanto com pacientes e 
amigos. Não é à toa que sou apaixonada por minha profissão. 

Tenho uma rotina do jeito que adoro, cuido do lar, da saúde dos meus, 
consultório diariamente, filho na escola, cuido dos meus projetos da 
rede social, faço cursos e atualizações. 

Hoje o que me inspira são as histórias, as pessoas, a força delas, o 
envolvimento que podemos ter e nosso poder de autodesenvolver.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Em primeiro lugar, é necessário ter paciência, pois uma mulher de brilho e 
poder é construída com o tempo. Além disso, é preciso sempre acreditar 
em si mesma, ser autêntica, aprender a vencer seus medos e a ser forte. 

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente 
e ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Com suas histórias, garra, conquistas, vencendo medos e ajudando 
outras mulheres.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Não nascemos poderosas, resilientes e, sim, nos tornamos ao longo da 
vida. Então acredite em você, comprometa-se, encontre suas paixões, 
menos culpa e cuide da sua saúde.

  D R A K A R E N D A M E T T O
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E S P E C I A L

SÉFORA O. 
SANTOS  
E JULIANA 
SANTOS 
R. DOS REIS 
SINCERO
RAIO X GLOW WOMAN SÉFORA

PROFISSÃO: Cirurgiã-dentista.

INSPIRAÇÃO: Edith Eva Eger.

UM SONHO: Este ainda não posso 
compartilhar.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: “A 
felicidade é uma coisa boa e tão de-
licada também, tem flores e amores 
de todas as cores, tem ninhos de 
passarinhos, tudo de bom ela tem 
e é por ela ser assim tão delicada 
que eu trato dela sempre muito bem”, 
Vinicius de Moraes.

RAIO X GLOW WOMAN JULIANA

PROFISSÃO: Cirurgiã-dentista espe-
cialista em ortodontia

INSPIRAÇÃO: Minha família e Deus.

UM SONHO: Ter saúde sempre para 
poder aproveitar bem todos os mo-
mentos da vida.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Es-
tar em paz consigo mesmo e com as 
pessoas ao seu redor.

Para ser uma mulher de brilho e 
poder é preciso:

SÉFORA: É preciso ter respeito e 
sensibilidade com todos ao seu re-
dor. Eu diria que é saber usar habili-
dade feminina em todas as situações. 
Na verdade, para ser uma mulher de 
sucesso precisamos de um conjunto 

de habilidades como coragem , equi-
líbrio mental para enfrentarmos as 
diversas situações do dia a dia , seja 
no âmbito profissional ou pessoal.

JULIANA: Uma das características 
mais encantadoras das mulheres é 
a capacidade aguçada de perceber 
e sentir o que se passa. Essa mesma 
sensibilidade, que traz um compo-
nente de fragilidade, possibilita de 
forma intensa um poder de leitura 
e transformação que somente as 
mulheres têm.

De que maneira as mulheres po-
dem influenciar positivamente e 
ainda despertar a inspiração em 
outras mulheres?

SÉFORA: Através do exemplo e da 
experiência de vida , sendo autêntica 
com ela mesma.

JULIANA: Acredito que nada inspira 
mais que o exemplo; então, a meu 
ver, seria tentando ser exemplo e 
abrir portas para outras mulheres. 
Quando falo em exemplo é sobre 
tentar ser sua melhor versão, dar o 
melhor de si, independentemente se 
tem alguém olhando ou não, quando 
nos dedicamos e nos doamos para 
ser melhores (namoradas, mães, 
esposas, empresárias, atletas, ami-
gas, trabalhadoras, filantropas…) com 
certeza estamos sendo exemplo e 
inspirando outras mulheres.

Qual é a sua mensagem para to-
das as mulheres?
SÉFORA: Invistam em relações sau-
dáveis no trabalho e na vida pessoal. 
É impossível ser perfeita em tudo; 
por isso valorizo muito minha equipe 
de trabalho e meus amigos.

JULIANA: Você revela todos os dias 
o melhor que existe no mundo, é um 
ser humano maravilhoso que resume 
em si força e delicadeza. Que você, 
mulher, seja homenageada todos os 
dias com a intensidade que merece.

  J U S R E I S

  ODONTOLOGIASEFORASANTOS
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D I A  D A  M U L H E R

ALINE MARIA 
VICENTE
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Personal trainer e empresária.

INSPIRAÇÃO: Todas as mulheres do mundo.

UM SONHO: Levar o meu método de treino para muitas mulheres.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Realizações.

ALINE POR ALINE

Eu sou uma pessoa muito intensa, sempre ligada em 220v. 
Acordo supercedo todos os dias com um sorriso no rosto e muita 
disposição. Sou determinada e bastante sonhadora, acredito que 
tudo é possível quando colocamos foco e energia nas coisas que 
queremos conquistar. 

Sou casada com Alexandre e tenho uma enteada incrível chamada 
Clara, somos muito grudadas. Amo demais minha rotina e minha 
família, são as coisas mais importantes da minha vida. Além disso, 
sou muito realizada profissionalmente. Meu método de treino 
incentiva muitas mulheres a se apaixonarem pelo exercício físico, o 
que me traz muita satisfação e alegria. É um trabalho desafiador, 
mas que amo fazer todos os dias.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Ter força, determinação e sonhar alto.

De que maneira as mulheres podem influenciar 
positivamente e ainda despertar a inspiração em outras 
mulheres?

Quando ela se veste de si mesma e corre atrás dos seus 
sonhos sem medo de ser feliz, quando ajuda outras mulheres, 
incentivando e ficando lado a lado, sem disputa e comparações.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Sonhe alto, pois todas nós temos dentro da gente a força 
que precisamos para enfrentar desafios e conquistar todos 
os nossos objetivos.

  A L I N E V I C E N T E P E R S O N A L T R A I N E R

2 9



E S P E C I A L

ALINE 
CRISTINA 
TORQUATO 
SCHMITT
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Nutricionista.

INSPIRAÇÃO: Minha família. 

UM SONHO: Ser referência.  

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Realização pessoal e profissional.

ALINE POR ALINE

Sou nutricionista por amor, apaixonada pela vida, por minha profissão 
e, principalmente, minha família. Tenho a sorte de ser casada com um 
homem superparceiro que me incentiva, além do que fui presenteada 
pela vida com um filho lindo que me inspira a ser cada dia melhor em 
tudo o que faço.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Amar sua própria essência, ter fé, garra, coragem e uma pitada de ou-
sadia. Além disso, precisa viver a vida com paixão, reconhecer que não 
é perfeita e que a vida é um eterno aprendizado e que conhecimento 
só é útil quando é compartilhado.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e 
ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Sendo uma mulher que pensa no coletivo e que age com sororidade. 
Precisamos todos os dias ir além, incentivando outras pessoas a des-
pertarem o melhor do potencial de cada mulher de maneira totalmente 
genuína.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Mulher é um misto de inteligência, beleza, coragem e ousadia... Ser 
mulher é ter a delicadeza, a vivacidade e a paciência de um ser humano 
incrível. Parabéns a todas nós mulheres que se dedicam para fazer do 
mundo um lugar melhor todos os dias!

  N U T R I L A V I E C L I N I C A

  A L I N E C R I S T I N A T O R Q U A T O S C H M I T T
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D I A  D A  M U L H E R

DANIELA 
CAROLINE 
CÂNDIDO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Biomédica e empresária na área de estética e saúde 
integrativa.

INSPIRAÇÃO: Marie Curie (1867 – 1934).

UM SONHO: Deixar minha marca no mundo por gerações.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Estar onde deseja, com as pessoas 
que ama, fazendo o que mais gosta.

DANIELA POR DANIELA

Tenho 28 anos, sou casada, tenho uma filha de oito anos com trans-
torno do aspecto autista. Esse foi um dos motivos que me fez querer 
trazer a clínica para onde eu moro. Sou apaixonada por procedimentos 
estéticos, genética, ensino e café. Penso que sempre temos algo para 
aprender e sempre temos algo a ensinar, e que o mais importante é 
estar sempre em movimento.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Estar disposta a sempre estudar, se renovar e ser a primeira a acre-
ditar em você, antes de qualquer outra pessoa.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente 
e ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

A maior influência não vem de quem tem fácil acesso às coisas, e sim 
de quem teve que batalhar muito pra chegar aonde chegou; quanto 
maior for a sua luta e mais resiliente você for, maior será sua influência. 
A história já acrescenta uma grande bagagem no contexto cultural, 
social e profissional no que diz respeito à mulher. Apesar de muita 
coisa ainda ser de difícil acesso para nós, já partimos de um ponto 
onde está claro que a mulher pode ser o que ela quiser.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Se permita sonhar, mas não deixe de planejar e executar, afinal, o 
tempo irá passar do mesmo jeito, e no final de tudo, você espera uma 
realização ou relembrar o que gostaria de ter feito? Não importa em 
qual velocidade, movimente-se!

  D R A . D A N I E L A C A N D I D O 

  D C L I N I C A _
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E S P E C I A L

DAIANI 
POLANO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Empresária e gerente de comércio exterior.

INSPIRAÇÃO: Meu marido.

UM SONHO: Viver bastante para ver meus netos (nunca pensei 
que falaria isso).

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Paz.

DAIANI POR DAIANI

Sou mãe de um lindo menino chamado Luca de 6 anos, razão 
da minha vida, e casada com o Fernando, que é meu compa-
nheiro e amigo.

Me divido entre organizar a rotina da casa, cuidar do meu peque-
no e empreender na área da beleza, mas minha paixão mesmo 
e o comércio exterior, a correria dos dead lines, conferência de 
BL, invoice, presenças de carga - entendedores entenderão. Por 
isso, devo migrar 100% para essa área em 2023.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Honestidade e perseverança.

De que maneira as mulheres podem influenciar positiva-
mente e ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Com perseverança; não podemos desistir diante das dificul-
dades; a mulher tem a capacidade de mudar, tipo camaleão, 
se não dá certo dessa forma ela logo arruma uma forma de 
resolver a questão ou as dificuldades.

Sofremos muito esse peso de ser mãe, trabalhadora, corpo boni-
to, cabelo arrumado e nem sempre conseguimos tudo junto. Mas 
nunca perdemos nosso brilho e assim sempre inspiramos outra 
mulher a seguir em frente, mesmo com um coque na cabeça.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Não se ofusquem, não deixem te ditarem regras, padrões! Seja 
você mesmo, do seu jeitinho.

Seja mãe, seja a melhor mãe.

Seja dona de casa, seja a melhor dona de casa.

Seja empresária, seja a melhor empresária.

Enfim, seja feliz com suas próprias características.

  D A I A N I P E N T E A D O P O L A N O
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D I A  D A  M U L H E R

ISADORA 
BARRETO 
MICHELS
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Médica dermatologista.

INSPIRAÇÃO: Meus pais - meus exemplos de amor e 
honestidade

UM SONHO: Viajar mais; quero conhecer muitos lugares 
pelo mundo.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Paz interior.

ISADORA POR ISADORA

Sou uma pessoa muito simples e caseira. Gosto do meu 
trabalho, pois é uma especialidade ampla na qual posso 
atuar na área clínica, estética e pequenos procedimentos 
cirúrgicos. 

Nas horas vagas estou com minha família, namorado e 
nossos gatos.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Perseverança.

De que maneira as mulheres podem influenciar 
positivamente e ainda despertar a inspiração em 
outras mulheres?

Apoiando outras mulheres. Cada uma tem um talento, 
facilidade em determinada área. Reunindo essa sabedoria 
seremos mais fortes.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Cuide-se por dentro e por fora. Seja sua prioridade. Não 
se importe com opiniões alheias e busque o que te faz 
bem. Se estamos de bem com nós mesmas, o resto flui.

  D R A I S A D O R A D E R M A T O L O G I S T A
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E S P E C I A L

ALYNNE 
GENOVEZ 
GALINDO
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Médica ginecologista.

INSPIRAÇÃO: Minhas pacientes! Aprendo demais com cada uma delas.

UM SONHO: Ver minhas filhas crescerem cheias de saúde.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Amor-próprio e autoconhecimento.

ALYNNE POR ALYNNE

Nasci e cresci em Florianópolis; sempre quis ser médica, muito por in-
fluência e admiração ao meu pai. Além da medicina, tinha outro grande 
sonho: ser mãe. 

Hoje sou mãe da Luiza e da Martina, duas princesas lindas! Sou esposa 
do Cristiano e médica ginecologista de várias mulheres maravilhosas, que 
buscam qualidade de vida, saúde, bem-estar e plenitude sexual. 

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Estar segura de si, conhecer a sua própria essência, se amar e se aceitar. 
Eu não busco a perfeição, a minha busca é por ser melhor a cada dia para 
a minha família, minhas pacientes e meus amigos.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente e 
ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

A melhor forma de incentivar e inspirar outras mulheres é sendo real. 
Mulheres autênticas, que se aceitam e não têm vergonha de sua essência, 
são inspiradoras. 

A maior coragem é a de aceitar suas vulnerabilidades, porém sempre bus-
cando a evolução. Ser feliz e bem resolvida com suas próprias escolhas. 
Sem comparações e sem julgamento.

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Isso, aliás, é algo que eu falo para todas as pacientes no consultório: cui-
de-se! Olhe para você com mais carinho, amor e empatia. Cuide da saúde 
praticando atividade física regularmente, alimentando-se bem, dormindo 
bem e tendo momentos de lazer. O nosso corpo é a nossa morada nessa jor-
nada, precisamos cuidar muito bem dele. Se há algo que te incomoda? Não 
tenha medo de buscar ajuda. Estamos sempre em processo de evolução!

  D R A . A L Y N N E G A L I N D O
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D I A  D A  M U L H E R

JEHANE JAHN
RAIO X GLOW WOMAN

PROFISSÃO: Maquiadora, fotógrafa e hair design.

INSPIRAÇÃO: Nos sorrisos.

UM SONHO: Sonho todos os dias… quero realizar todos.

FELICIDADE É SINÔNIMO DE: Fazer dar certo.

JEHANE POR JEHANE

Ser Jehane é viver a vida com intensidade, se inspirando em tudo que 
traga paz para o coração. Sou solteira e mãe de 3 filhos lindos, Marina 
(20), Pietra (13) e Luca (11). Tenho um coração do tamanho do mundo, 
cheio de vontades e anseios. Acredito que todas as pessoas são boas, 
até que me provem o contrário. Perdoo com facilidade e sorrio na 
mesma frequência. Para mim, um sorriso, um abraço, um cheiro, uma 
música são fontes de inspiração para me sentir melhor e seguir adiante.

Para ser uma mulher de brilho e poder é preciso:
Ser você mesma. Ir atrás do que te faz feliz. Se apaixonar pela traje-
tória e se divertir com os erros. Vai haver frustrações? E muito. Mas o 
aprendizado vem em dobro.

De que maneira as mulheres podem influenciar positivamente 
e ainda despertar a inspiração em outras mulheres?

Autenticidade. Somos sempre a grama mais verde da vida de alguém; 
nunca subestime seus valores ou sua incapacidade; somos sempre 
inspiração. Até mesmo o recuo tem seu valor. Saber dar tempo ao 
tempo, para mim, sempre é um desafio. Sabemos que tudo que é 
plantado leva um tempo pra florescer. Faça sua parte! Faça as pazes 
com o tempo!

Qual é a sua mensagem para todas as mulheres?
Certo dia perguntou o Grande Panda: o que é mais importante, a 
jornada ou o destino? E o pequeno dragão respondeu: a companhia.

Seja você a sua melhor companhia. Todos os dias somos únicas, temos 
dias de alegria, de descanso, de criação, de ajuda, de impaciência e 
tá tudo bem. Seja sua melhor versão. Insista nos recomeços, eles são 
sempre promissores e tendem a ser mais simples com o decorrer dos 
anos. Desejo que sejas feliz. O tempo passa rápido demais e depender 
que outras pessoas façam isso por você… é entrar num barco que está 
prestes a afundar. Seja especial para você.

  J E H A N E J A H N
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B E M - E S TA R

AUTÊNTICCA
  � Redução de custos: a locação pode ser 

muito mais barata do que a compra, 
especialmente para equipamentos 
mais caros e sofisticados. Além disso, 
a locação também pode reduzir os 
custos de manutenção e reparo.

  � Acesso a equipamentos mais 
recentes. Isso permite que a clínica 
esteja sempre atualizada com as 
últimas tecnologias e possa oferecer 
os tratamentos mais avançados.

  � Testar equipamentos antes de 
comprar: uma boa opção para clínicas 
que desejam testar determinado 
equipamento antes de decidir 
comprá-lo. Isso permite que avalie 
se o equipamento é adequado para 
suas necessidades e se há demanda 
suficiente para justificar o investimento.

DIFERENCIAIS AUTÊNTICCA

  � Suporte direto e disponível por meio 
dos diversos canais de comunicação 
no momento que o cliente precisar. 

  � Treinamento personalizado 
dos equipamentos para que 
tenham o melhor desempenho 
da tecnologia oferecida.

  � Pontualidade na entrega 
dos equipamentos.

  � Carro apropriado para 
fazer as entregas.

  � Equipamentos periodicamente 
revisados, de modo a atender as 
recomendações do fabricante, 
oferecendo alta performance do 
equipamento, segurança para o 
paciente e eficácia no tratamento.

Conhecimento, paixão e o desejo em transformar a 
vida das pessoas e ainda impulsionar negócios com 
as mais avançadas tecnologias. Com estes objetivos 
em mente e após 13 anos de experiência em clínica 
estética, as irmãs Daniele e Mariele Kunz Pagno se 
inspiraram e há dois anos lançaram a Autênticca 
Locação de Equipamentos Estéticos.

A empresa, que atende Itajaí e toda a região, já faz 
o maior sucesso com as inúmeras vantagens que 
possibilita às clínicas de estética. Além do que, segundo 
a dupla, os principais diferenciais da Autênticca são: o 
atendimento personalizado ao cliente, o treinamento na 
utilização dos equipamentos, pontualidade na entrega, 
utilização de transporte adequado e equipamentos de 
alta qualidade revisados periodicamente.

Mas, você já parou para pensar nas vantagens que a 
sua clínica de estética, por exemplo, pode ter com a 
locação dos equipamentos ao invés de comprá-los? 
Algumas dessas vantagens incluem:

EMPRESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTÉTICA 

TRAZ MODERNIDADE,  FLEXIBILIDADE E INÚMERAS 

VANTAGENS PARA CLÍNICAS DE ITAJAÍ  E  REGIÃO.
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B E M - E S TA R

B E L E Z A

QUERIDINHOS DISPONÍVEIS
DANIELE KUNZ PAGNO 
Empresária, arquiteta e 
formanda em estética

Responsável pelo contato 
com as clínicas, agenda e 
treinamento junto a Mariele.

Casada, mãe da Manu de 1 ano e 
8 meses e uma eterna apaixonada 
por estética e bem-estar. 
Workaholic e sempre estudando, 
depois de 10 anos trabalhando 
freneticamente como arquitetura, 
ao se mudar para Itajaí em 2020 viu 
a necessidade de frear um pouco e 
dar vida a um novo projeto, agora 
ao lado da irmã Mariele, com a 
criação da Autênticca Locação. 

MARIELE KUNZ PAGNO 
Empresária, formada em estética 
e pós-graduada em cosmetologia. 
Formada em 2011 pela Unipar.

Responsável técnica 

Casada, Mariele conta com um dia a 
dia bem agitado. Além disso, afirma 
amar trabalhar, levando bem-estar 
as suas clientes tanto em Santa 
Catarina quanto no Paraná. “Sou 
uma pessoa bem-organizada, adoro 
tudo no seu devido lugar, adoro 
exercício fisico, e estou sempre 
ligada em 220w. Eu e minha irmã 
nos completamos e estamos dando 
o melhor de nós para trazermos um 
trabalho diferenciado,, pensando 
sempre em oferecer o melhor 
para nossas clientes. E é por isso 
também que estamos fazendo 
juntas uma pós-graduação em 
procedimentos intradérmicos e 
subcutâneos - injetáveis estéticos. 
Afinal nossas clientes merecem”.

Autênticca Locação de 
Equipamentos Estéticos 
(47) 9 9612-0401 
@autenticcalocacao

HOLONYAK ( depilação definitiva a LED)

A depilação definitiva a LED foi desenvolvida para qualquer tipo de 
pele brasileira, sem exceção, além de oferecer um processo com 
mais conforto a todos os pacientes. O Holonyak, por ser um diodo 
de LED, permite que o spot permaneça resfriado durante todo o 
procedimento, reduzindo riscos. Sua temperatura chega até -15ºC, 
isso gera mais conforto ao paciente e segurança ao profissional de 
depilação. Além disso, beneficia diretamente os pacientes com uma 
maior sensibilidade, como os de pele negra.

Por conta da emissão de energia, conduzida pela melanina, a técnica 
consegue danificar a estrutura de nutrição dos pelos, eliminando-os 
permanentemente. Por possuir uma divergência angular menor que 
demais tratamentos, o LED permite resultados rápidos e em poucas 
sessões.

ASGARD VC10 E ELETROFIT (CRIOLIPÓLISE)

Conhecida como a Ferrari das criolipólises, o Asgard VC10 foi idealizado 
com o conceito plataforma; é a primeira plataforma do mundo a possuir 
quatro manípulos simultâneos. O Asgard VC10 foi desenvolvido para o 
mercado de estética brasileiro; sua robustez garante o funcionamento 
por mais de 12 horas diárias, garantindo agenda cheia e resultados 
impactantes. Com a disponibilidade de quatro manípulos 360º e mais 
dois manípulos eletrofit, a plataforma proporciona uma transformação 
no corpo do paciente em menos tempo, pois consegue tratar até 
quatro regiões simultaneamente no período de uma hora.

Manípulo Eletrofit: O manípulo de placas da plataforma de criolipólise 
Asgard foi criado com o exclusivo conceito sharing tech, que em 
português significa tecnologia compartilhada. Com ele é possível realizar 
um procedimento de criolipólise simultaneamente ao de eletroterapia.

O Eletrofit já surpreende pelo tamanho: a placa tem 20 cm X 12 cm. 
Isso significa que a criolipólise feita com o EletroFit atinge uma área 
maior do corpo, trazendo mais eficácia ao tratamento.

HERUS HIFU 4D (ULTRASSOM MICRO E MACROFOCADO)

Herus HIFU 4D, a mais nova tecnologia de ultrassom micro e 
macrofocado com cartuchos maiores que podem gerar até  
300 pontos focais em um único disparo. É um equipamento de 

ultrassom microfocado e múltiplas frequências que trabalha em 
profundidades diferentes, proporcionando um lifting facial e 
corporal por meio de contração tecidual não invasiva. Age de 
forma segura na redução de gordura localizada e remodelagem 

corporal e facial, além de promover um efeito lifting e melhorar o 
aspecto da pele através de frequências.

O Herus HIFU 4D possui alta potência e alta intensidade de energia que 
estão distribuídas em 300mm de área e podem ser ajustadas em até 
25 linhas. No Herus HIFU 4D, conseguimos programar o tamanho dos 
pontos focais e a distância entre eles.

PERFIL

E você, já escolheu 
qual tecnologia levar 
para sua clínica? 
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Na hora de escolher os seus produtos de beleza, é importante se atentar a alguns detalhes 

que vão além da marca e propaganda. Hoje em dia, diversas empresas de cosméticos se 

preocupam com a saúde dos seus clientes e do meio ambiente, desenvolvendo e descobrindo 

novas formas de atingir resultados sem causar nenhum mal.

Você já deve ter visto vários desenhos nas embalagens dos produtos ou em comunicações 

das marcas, mas... o que isso significa?

Fórmula vegana, embalagens 
recicláveis, cruelty free, sem 
petrolatos, parabenos, ftalatos... 
muita gente ainda não se acostumou com 

todos esses termos, mas é importante a gente 

entender o que eles significam quando o 

assunto vai além de cuidar da nossa beleza 

e interfere na saúde do nosso corpo e nosso 

planeta.

Por isso, a linha de produtos do Hair Concept 

by Roberta Gomes é desenvolvida com 

o objetivo de atender as necessidades 

dos nossos clientes sem deixar de lado a 

preocupação da nossa empresa em controlar 

os impactos que nossas ações podem causar 

no futuro.

Mas você sabe o que significa cada termo que 

nos faz natural e eco-friendly?
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dos nossos clientes sem deixar de lado a 

preocupação da nossa empresa em controlar 

os impactos que nossas ações podem causar 

no futuro.

Mas você sabe o que significa cada termo que 

nos faz natural e eco-friendly?

NÃO TESTADO EM ANIMAIS

O Hair Concept é 100% cruelty free! Nossos produtos não são testados em animais 

em nenhum estágio do seu processo de desenvolvimento e produção, garantindo a 

proteção que todos nós devemos oferecer aos animais.

FÓRMULA VEGANA

Além dos produtos não serem testados em animais, também não possuem nenhum 

ingrediente de origem animal em sua composição, impulsionando uma cadeia de solidariedade 

e sustentabilidade que pode mudar o planeta.

SEM PETROLATO

Esse derivado do petróleo - fonte não renovável e não sustentável - que não faz nada bem aos seus 

cabelos! Até pode parecer bom, com efeitos de maciez e hidratação que não duram. Eles selam o fio, 

“sufocando” a fibra capilar e prejudicando a saúde do cabelo.

SEM PARABENOS

Produto químico usado para conservar cosméticos que pode causar alergia, irritação, sensibilidade na 

pele e até câncer.

Apesar de existir uma quantidade segura para uso, a gente prefere garantir a sua segurança e não usar 

esse ingrediente!

SEM FTALATOS

Comum em embalagens plásticas, causam uma série de problemas adversos à saúde, incluindo danos 

ao fígado, aos rins e ao pulmão bem como anormalidades no sistema reprodutivo e o desenvolvimento 

sexual. Apesar de termos, no Brasil, autorização de uso de uma limitada concentração de ftalato e seus 

derivados em embalagens plásticas, esse é um produto químico que não usamos em nossos produtos.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a nossa preocupação com você e com o meio ambiente, 
conheça nossas terapias e produtos personalizados sem medo. Além de cuidar da saúde dos seus fios 
e couro cabeludo, o nosso formato green beauty é uma pequena contribuição para deixar o mundo 
mais bonito agora e no futuro.
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A harmonia do contorno corporal depende 
fundamentalmente da região abdominal e da cintura. 
Para alguns pacientes, uma dieta saudável e exercícios 
regulares podem não ser suficientes para eliminar os 
acúmulos de gordura e flacidez de pele adquiridos 
nestes locais ao longo dos anos. Nas mulheres, pode 
haver ainda uma fraqueza muscular na região por 
causa de gravidez prévia. 

A combinação destas alterações anatômicas 
pode resultar em um abdome protuberante e 
desproporcional em relação ao restante do corpo, 
gerando insatisfação. A abdominoplastia pode ajudar 
estes pacientes, já que a reconstrução da anatomia 
local é capaz de produzir um abdome com aparência 
mais agradável.

Iniciamos a abdominoplastia com uma incisão 
transversa logo acima do púbis. O tamanho da incisão 
depende da quantidade de pele a ser removida e 
normalmente continua até próximo dos quadris, 
curvando-se levemente para cima. A localização da 
incisão é planejada de forma que a cicatriz resultante 
fique escondida pelas roupas íntimas e biquínis.  
O reposicionamento dos músculos é fundamental 
nesse procedimento para melhorar a silhueta da 
cintura. A associação com a lipoaspiração é frequente 
nessa cirurgia, pois acúmulos de gordura no dorso e nos 

flancos são frequentes, sendo possível a sua remoção 
no mesmo ato cirúrgico, otimizando o resultado. 

A abdominoplastia pode ser substituída por uma 
miniabdominoplastia quando há excesso de pele e 
gordura somente na região abaixo do umbigo. Embora 
as duas técnicas sejam relativamente semelhantes em 
relação aos princípios de tratamento, as cicatrizes 
resultantes são normalmente menores após a 
segunda, por conta da remoção mais econômica de 
tecido. A cirurgia plástica é uma especialidade que se 
preocupa muito com a forma, localização e tamanho 
das cicatrizes, sempre buscando técnicas e maneiras 
para aperfeiçoá-las. 

Manter alguns cuidados após a realização de 
uma cirurgia plástica é fundamental para obter os 
resultados desejados. O pós-operatório requer um 
protocolo cauteloso de acordo com cada etapa do 
processo de recuperação, com atuação conjunta do 
cirurgião plástico e fisioterapeuta dermatofuncional.  
A drenagem linfática associada ao ultrassom, ledterapia 
e radiofrequência de baixa intensidade entram como 
aliados para um bom resultado da cirurgia.

ABDOMINOPLASTIA
BELAS FORMAS AO ABDOME
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AV. CORONEL MARCOS KONDER N 1207, SALA 58 
CENTRO EMPRESARIAL EMBRAED • ITAJAÍ – SC
FINESTETICA@GMAIL.COM •  (47) 3046-1746  
 CLINICA.FINESTETICA •  FINESTETICA

DETOX FINE
O ano começou e junto com ele aquela sensação 
de ter exagerado nas férias e festas. Por isso, o 
nosso objetivo é ajudar você a voltar para o foco. 
Montamos um combo incrível associando estética 
e nutrição; com o nosso “DETOX FINE” você pode 
emagrecer até 3kg em 10 dias! Esse plano tem tudo 
o que você precisa para que consiga, com saúde, 
voltar à sua rotina, eliminando os excessos das férias!

*Valores válidos até 30/04/2023

Cardápio DETOX da nutricionista 
Carolina Theilacker Sommerfeld
+ 
4 sessões de estética:

• 1 Liberação abdômen 
(técnica de massagem que auxilia 
na liberação muscular do abdômen 
auxiliando na melhora das distensões 
abdominais e funcionamento intestinal)

• 1 MAF (técnica de massagem 
estimulante que vai auxiliar na  
redução de medidas)

• 2 Drenagens linfáticas (técnica de 
massagem que auxilia o sistema linfático 
na eliminação de líquidos retidos e 
toxinas, além de melhor a circulação)

Total: R$ 385,00 
(parcele em até 5x)
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O glaucoma é caracterizado pelo aumento da pressão intraocular. 
Pode surgir a partir de inflamações e tumores nos olhos, assim 
como ser de origem hereditária ou secundária a medicamentos, 
sendo um dos principais motivos da cegueira irreversível no mun-
do. Se inspire em alguns artistas que convivem com essa condição.

Bono Vox
Por que Bono sempre está de óculos de sol? Ele respondeu esta 
pergunta que desperta curiosidade de tantas pessoas até hoje 
em uma entrevista de 2014 durante o The Graham Norton Show. 
Ele contou que há 20 anos descobriu que tinha glaucoma em uma 
consulta de rotina e, desde então, usa os óculos para diminuir a 
sensibilidade nos olhos. 

Whoopi Goldberg
A atriz convive com a doença há muitos anos e faz uso de um 
tratamento não convencional: cannabis. Um dos principais sinto-
mas da doença é a dor de cabeça, e para amenizá-la, utiliza uma 
caneta vaporizadora com a planta. 

Andrea Bocelli
Conhecido pela sua bela voz, o cantor convive com o glaucoma 
congênito desde muito jovem. Já correndo o risco de perder a 
visão por conta da doença, o cantor ficou cego aos 12 anos por 
conta de uma hemorragia cerebral, resultado de um acidente du-
rante uma partida de futebol.

O glaucoma costuma atingir principalmente pessoas entre os 40 
e 50 anos de idade. Por isso, é essencial manter uma rotina de 
consultas com o oftalmologista a partir desse período. Agende um 
horário e garanta o diagnóstico precoce!

3 CELEBRIDADES QUE 
CONVIVEM COM O GLAUCOMA

Papais e mamães, por favor vamos repensar se o que 
estamos falando está ajudando ou atrapalhando? Às vezes 
uma frase “mal colocada” atrapalha muito mais do que ajuda. 
Isso sem mencionar que algumas falas que elenquei abaixo 
mexem diretamente na autoestima da criança que está se 
desenvolvendo...está crescendo, está se fazendo comunicar 
e está se fazendo entender.

Mais atenção!

  � O gato comeu a sua língua? Essa é uma forma desrespeitosa, 
cruel e injusta de lidar com uma criança que ainda não sabe 
responder. 

  � Ele não fala, é? Essa é uma frase desnecessária que se faz 
aos pais... sem falar que pode rotular a criança que está 
ouvindo este comentário “desnecessário” e culpabiliza os 
pais.

  � Ele é mudo? É? Vamos pensar juntos? Se essa criança 
realmente fosse muda, ela teria condições de responder? 
Então por que perguntar, se é apenas para provocar?

  � “Repete o que eu vou falar”... diga... Essa frase pode gerar 
ansiedade na criança e cria uma percepção de incompetência

  � O que você quer? Falaaaaaaaaaa! Se não, não vou dar 
enquanto você não falar. Por favor, não façam essa pergunta 
para uma criança que ainda não consegue se expressar 
e ainda não sabemos o porquê essa criança não sabe se 
expressar. Esse tipo de chantagem pode sair como um golpe 
baixo de um adulto mais autoritário. E sinceramente, não 
vai resolver. E ainda mais que sabemos que um sentimento 
vindo de uma chantagem é parecido com raiva. E todos 
nós sabemos que raiva não é uma boa opção para ajudar 
uma criança a falar.

Em suma, tento destacar mais atenção e amorosidade por 
parte dos adultos que estão diretamente com as crianças 
que apresentam qualquer dificuldade para se comunicar.

O QUE NÃO FALAR 
PARA UMA CRIANÇA 
QUE NÃO FALA?

FONOAUDIÓLOGA, MESTRE EM 
SAÚDE E ESPECIALISTA EM VOZ

AV. CEL. MARCOS KONDER 
1313 | SALA 707 - ITAJAÍ

 (47) 9 9944-2612

 fonosabrinatolentino

S A B R I N A
T O L E N T I N O
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DIFICULDADE PARA ENGOLIR?
Seguem dicas para melhorar a deglutição, 

mastigação e fala. Nosso sistema digestório 

tem sua ação iniciada quando desejamos um 

alimento; nesse momento salivamos e pre-

cisamos dos lábios, língua, dentes, boche-

chas e músculos faciais e laríngeos para que 

possamos mastigar e engolir sem nenhum 

risco à saúde.

Existem algumas estratégias fáceis que pode-

mos fazer sem a supervisão de um profissional:

  � Quando escovar os dentes, 

passar as cerdas da escola de 

leve sobre os lábios e a língua.

  � Mantenha sua saúde oral em dia, boa 

escovação e manutenção da fixação da 

prótese, se for o caso, pois é preciso 

engolir o alimento bem triturado.

  � Fazer gargarejo com água. 

  � Assoprar bexiga (balão). 

  � Com os lábios fechados, passar a língua 
sobre os dentes em movimento circular 
(como se estivesse limpando os dentes). 

  � Estalar os lábios. 

  � Estalar a língua. 

  � Mastigar bem os alimentos alternando os 
lados; uma boa mastigação fortalece e 
amplia a mobilidade dos músculos faciais. 

  � Conversar mais, falar com clareza e muita 
articulação dos fonemas e ou cantarolar. 
A fala é o exercício natural para manter 
a saúde do sistema digestório. 

Cuide da sua saúde 

Previna grandes problemas com pequenas ações 
diárias! No Método Dra. Luana Casarin, estamos 
aptos a realizar uma avaliação completa e nela terá 
toda orientação e direcionamento para manter 
sua saúde oral e saúde intelectual.

D R A .  L U A N A 
C A R D O S O 
C A S A R I N

CRFA-SC 9406 

MÉTODO 
DRA. LUANA CASARIN

(47) 9 9958-3191

Balneário Camboriú / SC

 luanacasarin
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Seu sonho  
mais perto  
de você

Saiba mais sobre quais 
tratamentos podem ser 
feitos para a busca do tão 
sonhado bebê.

Muitas vezes, a chegada do sonhado novo membro na 
família não acontece de forma tão rápida e natural quanto o 
esperado. Porém, com o especialista certo, é possível obter 
os melhores planejamentos, usufruindo do que há de mais 
eficiente e moderno em reprodução assistida. Em outras 
palavras, por meio da medicina, mais especificamente na 
área de reprodução humana, é possível auxiliar casais que, 
por algum motivo, estão com dificuldades para iniciar sua 
jornada na maternidade e paternidade.

Para entender mais, trago aqui um pouco de algumas 
alternativas que podem ser utilizadas nesse processo da 
realização de se ter um bebê. Os tratamentos, separados 
em baixa e alta complexidade, são direcionados de acordo 
com a necessidade de cada paciente.

BAIXA COMPLEXIDADE 

  � Tratamentos clínicos e ajustes hormonais

  � Controle de ovulação/ relação sexual programada 

  � Inseminação intrauterina 

ALTA COMPLEXIDADE

Fertilização in vitro 

ICSI injeção intracitoplasmática de espermatozoides

Preservação da fertilidade masculina 

Preservação da fertilidade feminina

Casais homoafetivos 

Barriga solidária

CRM/SC 18490 | RQE 14880

GINECOLOGISTA, ESPECIALISTA 
EM MEDICINA REPRODUTIVA

SÓCIA DA FERTVITA

 dragraziellebento  fertvitamedicinareprodutiva

(47) 2122-3232 / (47) 98837-2052

R. FERNANDO AZEVEDO, 137 SALA 1 

PRAIA DOS AMORES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ

G R A Z I E L L E  
A LV E S  B E N T O 

4 4 S A Ú D E



B E M - E S TA R

S A Ú D E

Nefrologia pediátrica:  
a saúde renal das crianças 
em foco na Kidneykids
Para saber sobre a especialidade que cuida diretamente 
da saúde renal dos pequenos e dos adolescentes, fomos 
conversar com a especialista no assunto, a dra. Ana Paula 
Pereira da Silva, nefrologista e diretora técnica da clínica 
Kidneykids, em Itajaí. Mas, sua atuação não para por aí, 
pois seu trabalho se estende como membro da equipe 
de nefrologia pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, 
em Curitiba, e ao dar assistência em nefrologia pediátrica 
nos hospitais Pequeno Anjo, Unimed Litoral e Santa Luiza 
(em Itajaí e Balneário Camboriú). Confira!

O que você aconselharia aos pais com preocupações 
sobre a saúde renal do filho?

Primeiramente, manter hábitos saudáveis, evitar 
industrializados, dieta com pouco sódio, estimular 
ingestão de água e atividades físicas. 

Além disso, sobre a saúde renal especificamente, grandes 
diferenciais são a identificação e o tratamento precoce. 
É essencial que, ao perceber qualquer alteração, 
seja realizada uma consulta para avaliação. Importa 
lembrar que todas as infecções urinárias, insucesso 
no desfralde (acima de cinco anos), dúvidas sobre 
o desfralde, dilatações renais, sangue ou proteína 
na urina, hipertensão arterial e pedra nos rins são 
exemplos de motivos para procurar uma consulta com 
um nefrologista pediátrico.

ATENDIMENTO KIDNEYKIDS
O atendimento da Kidneykids abrange toda a faixa etária 
pediátrica e adolescência até os 18 anos de idade. O que 
é ideal, pois algumas alterações renais já são possíveis de 
serem visualizadas desde o ultrassom gestacional, sendo 
realizado atendimento inclusive de pacientes ainda na 

gestação para orientar os pais sobre a patologia e criar 

os planos de ação para quando o beber nascer, visando 

sempre ter o tratamento mais precoce possível.

Como a nefrologia pediátrica trabalha com outras 

especialidades médicas? 

É de extrema importância que o pediatra faça a 

identificação dos problemas e o encaminhamento 

precoce para o nefrologista. Na nossa região de Itajaí, 

vejo que este fluxo ainda não acontece de forma 

habitual, fazendo os pacientes chegarem ao nefrologista 

quando já há alterações mais significativas. Por isso, é 

importante que assim que identificado o problema, como 

as malformações renais e do trato urinário, disfunções 

miccionais, infecções urinárias (já no primeiro episódio), 

os pacientes sejam encaminhados para o nefrologista para 

intervenção precoce.

SERVIÇOS

  � Atendimento e acompanhamento em nefrologia 

pediátrica

  � Exame M.A.P.A. (monitoração 

ambulatorial de pressão arterial )

  � Em implantação de novos exames

KIDNEYKIDS 

R. Dr. Nereu Ramos, 197 - 602 - Centro, Itajaí – SC

www.kidneykids.com.br 

contato@kidneykids.com.br 

 (47) 3045-1761  kidneykidsitajai
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ENTRE OS DESAFIOS 
E FRUSTRAÇÕES
A vida é recheada de desafios; lutamos para nascer e liberamos 

o nosso grito primal como nosso primeiro desafio. Assim segue a 
vida, entre desafios, frustrações e gratificações.

A frustração é a recusa de um desejo, de um prazer pulsional 
não obtido. Não saber lidar com a decepção poderá levá-lo ao 
sofrimento e à limitação do seu desenvolvimento. Incontáveis 
são os exemplos de desencantamentos que a vida pode nos 
apresentar, tais como: superar o fracasso de um sonho, o insucesso 
de uma atividade, a humilhação proveniente de um bullying, a 
traição de um amor ou de um amigo. São os desencadeadores de 
muita dor e do medo de vir a se frustrar novamente. Esses fatos 
poderão desencadear: ansiedade alta, agressividade, estresse 
pós-traumático, travando o indivíduo e impedindo-o de alçar 
novos voos.

É necessário aprender a suplantar este sentimento. Persistir 
no desapontamento contribuirá para a construção de crenças 
negativas, as quais irão suscitar a sensação de ser um fracassado, 
sem coragem de apostar em seus sonhos, acreditando que não 
é capaz. Ultrapassar esta desilusão o tornará mais revigorado. 
Nietzsche pontua: “Aquilo que não me mata só me fortalece”.

Ao analisarmos as relações amorosas, constatamos momentos 
em que o despontamento se fará presente e teremos que lidar 
com este contexto, pois amar é aprender também a administrar 
os desencantos, assimilar os desgostos e vibrar com as alegrias 
e gratificações; no diálogo, fortalecer o elo amoroso. 

Os desafios nos definem, pois descobrimos o nosso real 
potencial; as superações das frustrações nos enaltecem, pois 
descobrimos a fortaleza que somos.

B E M - E S TA R

CBO: 2394-40

NEUROPSICOPEDAGOGA 
CLÍNICA 

Especialista em Desenvolvimento 
Infantil e em Transtorno de 
Aprendizagem | Terapeuta Analista 
do Comportamento – ABA

(47) 9 8845-0297

neuroppfernanda@gmail.com

 neuroppfernanda

C O M P O R TA M E N T O

DISLEXIA, O QUE É?
Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem e 
se caracteriza por dificuldades com precisão na leitura de 
palavras, velocidade ou fluência da leitura e compreensão da 
leitura. Para seu diagnóstico ser fechado, existe um número 
mínimo de critérios a serem seguidos que estão especificados 
no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
_DSM-5_TR, Texto Revisado. Os critérios precisam ser 
cumpridos e os sintomas na criança precisam persistir por pelo 
menos 6 meses , apesar da provisão de intervenções dirigidas 
a essas dificuldades. São justamente esses critérios que 
diferem um transtorno de aprendizagem de uma dificuldade 
pontual, por exemplo. Isso evita a banalização do diagnóstico e 
também a generalização, pois nem toda dificuldade de leitura 
é dislexia e os profissionais precisam estar muito atentos a isso.

Abaixo algumas características e curiosidade sobre o quadro:

  � O diagnóstico é fechado com base na análise do 
histórico de vida, analisando-se elementos do 
desenvolvimento da linguagem desde os primeiros 
anos de vida do paciente.

  � O diagnóstico é fechado com base em critérios de 
exclusão. Seus sintomas afetam seu desempenho 
em leitura e linguagem sem que haja outra alteração 
(neurológica, sensorial ou motora) que justifique as 
dificuldades observadas.

  � O tratamento em casos de dislexia envolve profissionais 
na psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicologia, 
fonoaudiologia e neurologia.

  � A manifestação e a intensidade dos sintomas desse 
transtorno variam em cada pessoa, ou seja, não existe 
generalização, cada ser é único.

Se a sua criança apresenta dificuldade persistente na leitura ou 
até mesmo no processo de alfabetização, procure avaliação 
profissional o quanto antes. O que você faz por seu filho agora, 
vale por toda a vida.

Com carinho

F E R N A N D A 
N I E D E R A U E R
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E D I T O R I A

DR. DANIEL BUFFON ZATT  
OTORRINOLARINGOLOGISTA – CRM 23.589 / RQE 18.759

FGA. ELAINE C.C. PEREIRA 
FONOAUDIÓLOGA – CRF3 6.685

Rua Lauro Muller, 110, Centro – Itajaí | SC
 (47) 99790-9094  daniel.otorrino
 danielotorrino.com.br

Todo mundo conhece aquele(a) vizinho(a) ou parente que 
sofre das “labirintites’’. Porém, na maioria das vezes, o que 
a pessoa sente é alguma outra labirintopatia. Tontura não 
é sinônimo e nunca deveria ser confundida com labirintite. 
Na realidade, a labirintite é uma inflamação do labirinto, 
doença relativamente rara, porém grave. 

Não podemos fechar os olhos diante das inúmeras 
doenças que apresentam tontura como um sintoma. 
Dentre elas estão alterações metabólicas, neurológicas e 
principalmente os distúrbios do labirinto. Por este motivo 
é de extrema importância uma consulta com especialista 
para diagnóstico correto e tratamento adequado.

E o pior de tudo é utilizar aquele comprimidinho que 
o vizinho usa. Não fique se automedicando para 
tontura. É fundamental fazer o diagnóstico adequado 
e, por consequência, o seu tratamento, a fim de evitar 
possíveis complicações. Nem sempre medicamentos 
são a solução. Na maior parte dos casos, manobras de 
reposicionamento e a reabilitação do labirinto podem 
ser muito mais efetivas, como nos casos de vertigem 
posicional paroxística benigna, a tontura dos cristais, que 
é a mais frequente das labirintopatias.

A prevenção e o tratamento são essenciais para a melhor 
qualidade de vida do paciente; por isso, não deixe de 
procurar o seu médico.

Mas de antemão, podemos indicar os três maiores 
vilões em paciente com tontura:

  � Estresse emocional

  � Privação do sono

  � Padrões alimentares irregulares

O exercício físico regular e o gerenciamento de estresse 
e sono são extremamente benéficos às pessoas com 
tonturas e desequilíbrios. A dieta com pouco sal, 
estimulantes, carboidratos, refinados, glúten e cereais 
processados, além de uma ingestão de água adequada, 
podem contribuir para a melhora em indivíduos que 
sofrem de tontura.

S A Ú D E

A TONTURA É MUITO  
MAIS QUE LABIRINTITE
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Solicite o nosso catálogo 
ou monte a sua cesta!

Maria Flor é a última ararinha-azul do mundo. Ela é órfã, porque 
seus pais e irmãos foram capturados por traficantes de animais 
silvestres. Apesar do passado trágico e da solidão, sonha com o dia 
que encontrará outros de sua espécie. Por isso, escreve cartas e as 
envia para todos os lugares com a vontade de, um dia, conhecer 
alguém para amar e ter filhos. 

A personagem de Maria Flor, a Última Ararinha-Azul, obra do 
autor Xico Farias, vive em Assaré do Alto, no sertão brasileiro. Na 
vizinhança pacata, os problemas que afetam a população foram 
normalizados pela comunidade: as mulheres cuidam sozinhas de seus 
filhos enquanto os maridos ganham sustento nas grandes capitais do 
Sudeste; de longe, os homens relatam a xenofobia dos sudestinos; 
a seca também sempre é um perigo iminente. 

É neste lugar calmo que um crime está prestes a acontecer. Fausto, 
um fabricante de chapéus, diz a uma mulher vaidosa que é possível 
fazer uma peça exclusiva com as penas da última ararinha-azul 
existente. Repleto de soberba, ele vai atrás de Maria Flor para 
sequestrá-la e executar o plano. 

O autor atravessa temas sociais e ambientais com uma linguagem 
acessível para leitores a partir dos 10 anos. De uma maneira leve e 
lúdica, Xico Farias aborda, além da extinção da ave rara originária 
da Caatinga brasileira, o tráfico de animais silvestres, a preservação 
da natureza, a vida do sertanejo e a cultura nordestina. Também 
introduz elementos da fauna do Nordeste: bichos como a cutia, a 
seriema e o cardeal-do-nordeste ganham destaque na trama. 

Maria Flor, a Última Ararinha-Azul reforça o compromisso do escritor 
cearense de dialogar com crianças e adolescentes sobre questões 
relevantes no Brasil. Seu primeiro romance, As Aventuras da Ratinha 
Cantora de Ópera na Cidade Maravilhosa, é uma fábula que remete 
ao período da ditadura militar. “A arte permite um olhar ampliado 
sobre as questões contemporâneas, sem deixar para trás o passado 
e ficando atento ao futuro”, diz. 

A última 
ararinha-
azul do 
mundo 
quer 
sobreviver

L E I T U R A
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S A Ú D E

Março é o mês das mulheres e nada 
melhor do que falar sobre um projeto 
cheio de feminilidade, no qual o nome, as 
cores e o espaço se conectam para atingir 
o seu propósito: elevar a autoestima das 
mulheres. Este projeto partiu do princípio 
de criar um espaço conceitual, onde as 
marcas ali presentes e sua paleta de cores 
dessem partido para ele, que buscou, por 
meio de suas cores e texturas, trazer 
todas as sensações de bem-estar que 
este local pede.

Desta maneira, já em sua fachada, 
partimos de tonalidades mais sutis de 
rosa, trazendo todo charme, suavidade 
e beleza ali presentes, recepcionando 
todas as suas clientes com a frase da 
marca, “Oi Bonita”, que traz todos os seus 
produtos de beleza e o propósito de fazer 
você se sentir bem consigo mesma. Entre 
a fachada e as salas de procedimentos foi 
feito um jardim com plantas capazes de 
purificar o ar que ali circula e ainda trazer 
todo aconchego da natureza para dentro 
do espaço.

Assim, logo na entrada, temos a loja de 
produtos da marca Skin Eve, já tornando 
a recepção um espaço, além da espera, 
uma experiência diferenciada e dinâmica 
para seus usuários. Seu mobiliário foi 

desenhado com forma curvas com o 

intuito de trazer uma atmosfera de fluidez 

e suavidade, deixando os ambientes mais 

convidativos. Espelhos foram utilizados 

de forma proposital para que o usuário 

possa visualizar ali quem mais importa 

naquele momento: ele mesmo. 

Para fazer a transição entre os ambientes 

e as marcas, trabalhamos as circulações 

e uma recepção complementar em tons 

de verde. Além de todo equilíbrio e a 

harmonia que essa cor é capaz de trazer, 

o tom utilizado traz toda sofisticação que 

o ambiente pede e também todo frescor, 

dando a sensação de um ambiente 

refrescante e aconchegante.

Já as salas de procedimentos foram 

trabalhadas cada uma em sua temática, 

a partir das cores, iluminação e texturas. 

Um bom exemplo é a queridinha das 

clientes, a Cool Center, que traz tons 

de azul, uma iluminação mais indireta e 

relaxante e texturas mais aconchegantes 

e quentes para tornar a experiência do 

usuário única e confortável. 

E você, já parou para pensar como um 

bom projeto pode impactar na forma 

como você se sente?

ARQUITETA 

STUDIO TAI ROCHA

(47) 9 9697-0660

 STUDIOTAIROCHA

STUDIOTAIROCHA.COM.BR

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

TAINARA ROCHA 
WERNER BOABAID
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Sabemos que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e, muito além dessa data, março 
é considerado um mês de luta pelos direitos das mulheres, mas ainda há um caminho longo pela 
frente. Não são poucas as referências de designers e arquitetas mulheres inspiradoras no mundo. 
Dessa forma, para prestarmos uma singela e necessária homenagem a todas as mulheres, vamos 
apresentar abaixo três mulheres designers que nós amamos e que vocês precisam conhecer.

PATRICIA URQUIOLA

Um dos principais nomes do design 
contemporâneo, a espanhola Patri-
cia Urquiola trafega com excelência 
pelo design de interiores, mobiliário 
e objetos, e a arquitetura. Se formou 
pela Universidade de Arquitetura do 
Politécnico de Madrid e o Politécni-
co de Milão, cidade que adotou para 
fixar residência. 

Em 2001, abriu o seu estúdio voltado 
para design de produto, arquitetura 
e instalações. Desenha para marcas 
como Louis Vuitton, Cassina, 
Cappellini, ETEL, Agape, Alessi, Axor-
Hansgrohe, Baccarat, Boffi, Budri, 
De Padova, Flos, Georg Jensen, Glas 
Italia, Kartell, Kettal, Kvadrat, Moroso, 
Mutina e Rosenthal. 

Entre seus projetos de arquitetura, 
aparecem o Museo Gioiello, em 
Vicenza, os hotéis Mandarin 
Oriental em Barcelona e o Das Stue, 
em Berlim, bem como o spa do Four 
Seasons de Milão.

Urquiola foi considerada a “Designer 
da década” pelas revistas alemãs 
Home e Häuser, “Designer do 
Ano” na Wallpaper, Ad Spain, Elle 
Decor International e Architektur 
und Wohnen Magazine. Além dos 
trabalhos de seu estúdio, atua 
ainda, desde 2015, como diretora 
criativa da Cassina.

LINA BOBARDI

Um dos nomes mais importantes 
da arquitetura e design mundial, 
a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo 
Bardi, formada pela Faculdade de 
Arquitetura de Roma, chegou ao 
Brasil em 1946. 

Foi aqui que fez história com o 
desenvolvimento de edifícios, como 
o Masp, na Avenida Paulista, e de 
mobiliário para os seus projetos de 
interiores. 

Além da famosa poltrona Bowl, Lina 
também desenhou peças como o 
Carrinho de Chá e a Cadeira Bola de 
Latão – criações reeditadas pela ETEL. 

Nos anos 1980, em Salvador, junto 
a Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki, 
desenvolveu a linha Girafa, com 
cadeiras e mesa, peças que são até 
hoje um dos seus best sellers.

Lina Bo Bardi faleceu em 1992, e 
recentemente se tornou a primeira 
mulher a receber o Leão de Ouro.

PAOLA LENTI

Paola Lenti nasceu em 1958, em 
Alexandria, Itália, onde completou 
seus estudos. Mais tarde, ela se 
mudou para Milão e se formou no 
Politécnico de Milão. 

À frente de marca homônima, famosa 
pelas parcerias com designers de 
renome como Patricia Urquiola, 
Francesco Rota e Marella Ferrera, 
Paola Lenti é conhecida pelas 
cores vibrantes de seus sofás, 
mesas, luminárias e tapetes criados, 
originalmente, para áreas externas, 
mas logo adaptados aos interiores.

Formada pelo Politécnico de Milão, 
no início dos anos 1980, começou 
a trabalhar como coordenadora 
de imagem e designer gráfica. Em 
1994, ela fundou a sua empresa e, 
aos poucos, se tornou referência em 
inovação têxtil.

D E C O R A Ç Ã O

LAISY PORTO MUNARI
LESLYE MARY COSTA

 LM.ARQUITETURAEINTERIORES

03 DESIGNERS 
MULHERES QUE 
VOCÊ PRECISA 
CONHECER
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O Dia da Noiva deve ser especial e único tanto
para a noiva quanto para suas convidadas.
Nossos profissionais estão preparados para

tornar inesquecível o momento que antecede o
tão esperado SIM.

Nossa Assessoria realiza eventos externos onde
a noiva escolhe onde será o atendimento, com

equipamentos  como cadeiras, espelhos e
produtos de excelente qualidade.

Contamos com uma equipe de mais de 15
profissionais, maquiadores, penteadistas,

manicure e massagem

Analu  Loro
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 raphael.saude

O tão perigoso sedentarismo não tem 
preconceito com nada. tanto faz o sexo 
ou a idade, ele é cruel com todos.

Infelizmente, o sedentarismo pode ser 
facilmente associado a comportamentos 
alimentares não saudáveis, incluindo o 
aumento da ingestão de alimentos com 
açúcar, sal e ácidos graxos e modificações 
no tempo e modalidades das refeições, 
juntamente com um gasto calórico reduzido. 
Todas essas modificações iniciaram um 
efeito dominó, com um potencial enorme 
impacto na juventude, que experimentou 
alterações metabólicas e endócrinas a 
partir da modificação da rotina normal 
de sono/repouso. Um número crescente 
de crianças e adolescentes ganhou peso 
e desenvolveu problemas metabólicos, 
levando-os ao sobrepeso e à obesidade. 
De fato, uma revisão mundial, incluindo 
mais de 17 milhões de pessoas de 5 a 25 
anos, encontrou mudanças significativas no 
peso corporal em quase todos os países.

O aumento da atividade física é apenas 
uma das tarefas sugeridas, e outras 
intervenções podem ser propostas: uma 
redução do tempo gasto com uma tela 
parece estar intimamente relacionada a 
uma melhor qualidade de vida relacionada 
à saúde. Segundo Gilic et al., há forte 
influência dos pais na atividade física em 
adolescentes, com efeito positivo do nível 
de instrução paterna e influência negativa 
de conflitos familiares. Como o efeito foi 
encontrado antes do confinamento e 
continuou durante a pandemia, qualquer 
intervenção deve ser adaptada de acordo 
com uma avaliação cuidadosa de cada 
situação de criança/adolescente. 

Cada vez mais reforça-se a necessidade 
de programas de prevenção de doenças. 
Paralelamente a essas preocupações, 

estudos têm demonstrado o impacto 
do sedentarismo (particularmente em 
decorrência da inatividade física) na saúde.

Os exercícios físicos (EF) cientificamente 
comprovam seu papel protetor na 
prevenção de doenças não transmissíveis. 
“A atividade física é definida como 
qualquer movimento corporal produzido 
por músculos esqueléticos que requerem 
gasto energético”. Abrange, assim, muitas 
formas de atividade, que vão desde o 
esporte até formas de viagem pessoal 
e atividades domésticas e de lazer. 
Qualquer tentativa de medir a atividade 
global de um indivíduo deve levar em 
consideração todos esses componentes. 
Este é ainda mais o caso se levarmos 
em conta as recomendações de saúde 
pública expressas em termos do volume 
total de atividade de um indivíduo. Já 
os exercícios físicos, diferentes das 
atividades físicas, são sistematicamente 
prescritos por um profissional da saúde 
física. Assim, recomenda-se “procurar um 
profissional da saúde física”. A literatura 
como um todo traz os efeitos positivos 
dos exercícios físicos sobre as diferentes 
dimensões da saúde. Os indivíduos que 
não cumprem essas recomendações são 
considerados fisicamente inativos, o que 
é um fator de risco de inúmeras doenças, 
sem contar os prejuízos ao longo da vida.

Ambiente seguro, 
confortável e acolhedor, 

profissionais de educação 
física credenciados, 

atendimento de qualidade 
com foco no seu objetivo 

e preservando sua 
integridade física.

Rua Lauro Muller, 863
Fazenda, Itajaí / SC

AGENDE SUA VISITA: 
47 3348.2424 / 47 98817.9357 
contato@topphysical.com.br

www.topphysical.com.br

Invista na sua saúde!

Musculação Tradicional

Treinamento Funcional

Alongamento Passivo

Reabilitação

PLANOS VARIADOS:  
Atendimento personalizado no Studio

Atendimento personalizado 
em domicílio, 

Consultoria em atividade  
física semipresencial, 

Consultoria online.

VÁRIAS FORMAS 
DE ATUAÇÃO:

C O R P O

RAPHAEL  
MELLO BLOCK

RECOMENDAÇÕES PARA 
RETOMAR OS EXERCÍCIOS 
FÍSICOS (EF) APÓS DESCANSO 
PROLONGADO EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: RELEVÂNCIA 
PARA A IMUNIDADE. (PARTE 2)
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S A B R I N A 
P A M P L O N A
FARMACÊUTICA 
BIOQUIMICA 
ESPECIALIZADA  
EM ALIMENTOS DA 
AURAVITA / ERVADOCE

A aromaterapia é a terapia natural 
que utiliza os óleos essenciais, 
produtos 100% naturais e altamente 
concentrados. Esses óleos são 
extraídos de raízes, troncos, folhas, 
flores e sementes de plantas. O principal 
objetivo é restabelecer o equilíbrio e 
a harmonia do organismo. Os óleos 
essenciais atuam nos níveis fisiológicos 
e principalmente emocionais; eles 
estimulam diferentes partes do 
cérebro, ajudando a aliviar os sintomas 
de ansiedade, insônia, depressão, 
estresse, e fortalecem as defesas do 
corpo, entre outros tantos benefícios.

Existe uma grande variedade de óleos 
essenciais. Estes são alguns dos óleos 
mais vendidos em nossa loja:

1. Óleo Essencial de Lavanda: 
diminui a ansiedade, a insônia e as 
dores da enxaqueca.

2. Óleo Essencial de Melaleuca/ Tea 
Tree: trata fungos nas unhas, tem 
propriedades antibactericidas e 
melhora a acne.

3. Óleo Essencial de Hortelã Pimenta 
/ Menta Peperita: desobstrui as 
vias nasais, energizante natural, 
alivia a alergias.

4. Óleo Essencial de Alecrim: 
melhora a memória, combate 
infecções, melhora a circulação.

CONHEÇA UM POUCO DA  
AROMATERAPIA E SEUS INÚMEROS 
BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE
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C O R P OA L I M E N TA Ç Ã O

O pilates é uma forma de exercício físico que tem se tornado 
cada vez mais popular por seus diversos benefícios à saúde, 
incluindo a perda de peso. Ao contrário de exercícios cardio-
vasculares, que visam principalmente a queima de calorias, 
o pilates enfatiza o desenvolvimento da força, flexibilidade e 
controle do corpo.

No entanto, isso não significa que o pilates não ajuda na perda 
de peso. De fato, o plates é uma forma eficaz de aumentar 
a taxa metabólica, o que significa que o corpo queima mais 
calorias, mesmo em repouso. O pilates também ajuda a cons-
truir músculos, que são mais ativos metabolicamente do que a 
gordura, o que significa que o corpo continuará a queimar mais 
calorias, mesmo após o treino.

Além disso, o pilates pode ajudar a melhorar a postura, aliviar 
dores e desconfortos musculares, o que pode permitir uma 
maior facilidade de movimento, tornando mais fácil para as 
pessoas se moverem e se exercitarem. A prática regular de 
pilates também pode ajudar a reduzir o estresse, o que pode 
levar a uma redução do cortisol, um hormônio do estresse as-
sociado ao aumento de peso.

No entanto, o objetivo principal do pilates não é o emagreci-
mento, e para que se atinja esse resultado, deve-se aliar o pi-
lates a uma dieta balanceada orientada por um nutricionista e 
à prática de outra atividade física com elevado gasto calórico, 
como corrida, natação, caminhadas.

EDUCADORA FÍSICA

PROPRIETÁRIA DO TOP PILATES 

ESPECIALISTA EM PILATES

COACH INTERNACIONAL EM 
EXERCÍCIOS HIPOPRESSIVOS

CRISTINA MUHLBRANDT KELLER

PILATES EMAGRECE?

UNIVITAL, 23 ANOS 
LEVANDO SAÚDE A TODOS
O restaurante de alimentação saudável mais respeitado 
de Itajaí e região, o Univital, completou 23 anos de exis-
tência, e é com muito carinho que comemoramos essa 
marca importante. Desde a sua inauguração, a fundado-
ra, a empresária Tânia Fernandes, se dedicou a fornecer 
refeições saudáveis e saborosas para os seus clientes, 
com ingredientes frescos e de qualidade. 

Ao longo dessa trajetória de muito sucesso, o restaurante 
passou por muitas mudanças, sempre buscando se adaptar 
às necessidades e preferências dos clientes. Foram 
adicionados novos pratos ao menu, criados programas de 
sucesso, como o Detox, e lançadas opções de entrega para 
facilitar a vida de quem busca uma alimentação saudável. 
E mais, para Tânia, essas mais de duas décadas foram 
também de muito aprendizado diário com as histórias de 
seus clientes em busca de saúde e bem-estar. 

Por isso, é fácil entender por que o Univital se tornou 
referência em alimentação saudável na região, recebendo 
elogios e reconhecimentos por sua qualidade e compro-
misso com a saúde e bem-estar dos clientes.

“Nós agradecemos a todos os clientes que fizeram parte 
dessa história e esperamos poder continuar oferecendo 
refeições saudáveis e deliciosas pelos próximos anos.  
O compromisso com a qualidade e a saúde de todos é 
a nossa maior prioridade, e é por isso que continuamos 
trabalhando com dedicação e empenho todos os dias”, 
finaliza Tânia.
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E D I T O R I AC O R P O

CORRER FAZ BEM PARA A SAÚDE 
DE SUA COLUNA VERTEBRAL
Fala galera, tudo certo? Vamos falar de dores nas costas e exercício 

que tenham um pouco mais de impacto e que por muitos pode 

ser uma agressão para a saúde de nossa coluna.

Diante de tudo que estamos passando, essa demanda tem cada 

vez aumentado; fatores psicossociais, estresse e inatividade física 

fizeram com que muitas pessoas que não sentem dores viessem 

a sentir e hoje quero trazer um assunto que por muitos poderia 

ser até questionado.

A corrida pode ajudar a fortalecer nossos discos da coluna (discos 

entre as vértebras da nossa coluna)

Esse estudo foi realizado por Belavý, DL.et al., com a proposta de 

verificar o metabolismo do disco intervertebral, especificamente 

a sua composição (hidratação e proteoglicanos) e a hipertrofia.

Foram recrutados homens e mulheres entre 25-35 anos, sendo 

que os participantes deveriam apresentar uma janela de 5 anos 

de experiência em corrida de volume moderado (20 – 40 km 

semanais), alto volume (50 ou + km semanais) ou não realizar 

qualquer exercício nesse período.

A análise era sobre as dimensões do disco, a área média, altura, 

largura anteroposterior, distância, espessura muscular do eretor 

da espinha, músculos lombares e psoas (quadril).

Os resultados foram surpreendentes; os corredores de médio e 

maior volume de treino tiveram 2,5% mais hidratação nos discos 

em comparação com as pessoas que não faziam nada de treino

Em conclusão, a corrida afetou de forma positiva na composição 

estrutural do disco intervertebral nos dois grupos de corredores 

quando comparados ao grupo de não praticantes de exercícios.

Mas, vamos lá galera, vamos entender melhor. Esse estudo nos 

PERSONAL TRAINER

 rodrigo.benderpersonal

ESPECIALISTA EM 
RETREINAMENTO  
DE LESÕES, DA  
REABILITACAO À 
PERFORMANCE

R O D R I G O 
B E N D E R

mostra que praticar a corrida pode ser uma grande estratégia 

de treino para que tem dores nas costas.

Entendam que todos nós podemos passar por momentos 

de dores nas costas, e nesse período de dor, devemos ter 

cuidado com qualquer esforço. Digo isso porque antes de você 

sair por aí correndo, sentindo dores nas costas, achando que 

irá passar, não é bem assim; você precisa de orientação de 

ótimos profissionais para saber em qual momento a corrida 

será um grande aliado para ajudar você a fortalecer sua coluna.

Tenha esse conhecimento para ajudá-los na escolha ao fazer 

seus treinos, até porque você pode ter consultorias de grandes 

professores e poder fazer um exercício que não gere muito 

custo, que é a corrida. Espero ter lhe ajudado; qualquer dúvida 

só me procurar.

Que 2023 seja repleto de novidades para a sua vida  

esportiva e que você cuide cada vez mais de seu 

corpo e de sua mente.
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G A S T R O N O M I A

Todas as pessoas que amam vinhos ou simplesmente o 
tomam ocasionalmente conhecem essa uva tinta. Ela foi 
identificada pela primeira vez na região de Bordeux, França, 
por volta do século XVIII. Pesquisas genéticas descobriram 
que ela é um cruzamento de duas castas distintas: a tinta 
Cabernet Franc e a branca Sauvignon Blanc. E como não há 
registros de que houve a tentativa por parte do ser humano, 
presume -se que esse cruzamento tenha ocorrido de forma 
natural a partir, quem sabe, de uma polinização feita por 
insetos ou mesmo pelo vento. Sua casca é grossa e de cor 
violácea. Graças a sua robustez e pela sua capacidade de 
se adaptar aos mais diferentes climas ela é plantada nas 
Américas do Norte e do Sul – Argentina, Brasil, Chile e 
Uruguai. E entre nós notadamente nas serras catarinense e 
gaúcha e também no Vale do São Francisco, no Nordeste. 
Na Europa, além da França, na Espanha, Itália e Portugal, 
na África do Sul, e inclusive na Austrália e Nova Zelândia. 
Por essa razão é chamada apropriadamente de rainha das 
uvas tintas e os vinhos feitos com ela tem corpo, aquela 
sensação de encher a boca - médio a forte e aromas de 
amoras e veludo ou de pimentões. Quanto mais madura, 
mais suaves serão os seus taninos – aquele amargor da uva 
– mas dependendo do terroir, são muito diferentes entre si. 
Terroir! Agora peguei vocês. Muita gente já ouviu falar, mas 
a maioria não sabe o significado dessa palavra tão francesa 
e sem tradução em nenhuma outra língua. Isso se dá porque 
terroir é um conceito. Há inúmeras definições para explicar 
esse conceito, a maioria longa e enfadonha. Então, para 
caber aqui nessa coluna e de modo que até os mais leigos 
possam entender, terroir - que vem do radical francês terr, de 
terre (terra), terrain (terreno) - é o conjunto das propriedades 
minerais do solo, da altitude, da temperatura e da umidade 
de determinada região. Esse conceito utilizado para as uvas 
é tão importante para os franceses que nos rótulos, ao invés 
das uvas, vem escrito o lugar onde o vinho foi produzido. 
Por extensão podemos ampliá-lo para os morangos – 
quem já provou os morangos de Rancho Queimado, os de 
Gravatá (Pernambuco) e os da França, bem como melões 
por exemplo, do nordeste do Brasil ou da Espanha- sabe 
do que estou falando. Na mesa harmoniza muito bem com 
bovinos e ovinos grelhados e eventualmente com algumas 
aves como pato ou avestruz.Com gratinados a base de 
parmesão ou gruyére também são ótimos. Se for a ocasião 

de apenas um bate papo entre amigos seguido de alguns 
tapas, ela é sem dúvida a uva ideal.

Uma receita simples, porém, muita saborosa feita com ela 
e também um ícone da culinária francesa é o Cock -au- vin, 
que literalmente significa “Galo ao vinho”. Para preparar esse 
prato você vai precisar de um galo ou galinha caipira – na 
falta use uma galinha “tipo caipira” que você encontra em 
alguns supermercados- sem pele e cortada nas juntas; 300 
gramas de bacon cortado em cubos médios; 1 garrafa de 
vinho tinto feito com 100% de uvas Cabernet Sauvignon, 
300 ml de fundo escuro de boi, feito também com vinho 
cabernet sauvignon; ½ cebola branca bem picada; 4 dentes 
de alho picados; 2 tomates maduros picados gorsseiramente; 
8 echalotes ou minicebolas inteiras; 300 gramas de cogumelo 
paris fatiado grosso e um amarrado de ervas feito com ramos 
de alecrim, louro, tomilho e salsa. Modo de fazer: na véspera 
tempere os pedaços da ave com sal/pimenta do reino moída 
na hora, tomilho picado e vinagre de vinho tinto. No dia 
seguinte, leve ao fogo uma panela de ferro ou tefal mas de 
fundo grosso, esquente o azeite e doure o bacon em fogo 
baixo e reserve; doure a ave e reserve, doure o alho e a 
cebola depois o tomate até murchar. Junte a ave e o bacon e 
misture bem e coloque o vinho e o amarrado de ervas. Abaixe 
o fogo e cozinhe por 15 minutos e junte o fundo escuro. 
Tampe a panela e cozinhe até amolecer, dá umas duas horas 
e meia ou três. Junte as echalotes e o cogumelos e cozinhe 
por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe reservado por 
meia hora. Reaqueça e sirva seguir acompanhado de uma 
boa massa com alho, salsa e manjericão ou purê de batatas. 
Para escoltar um bom tinto 100 % Cabernet Sauvignon.

Bom apetite e um brinde à rainha das uvas. Santé!

CHEF DE COZINHA

R E N AT O 
J U S T O

(48) 99848-8888

Cabernet Sauvignon 
e o terroir
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