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Chegou o GLB 200 Advance.

R$ 264.990,00

A partir de

à vista 

Um grande projeto. Para grandes desafios. Cada linha, 

cada detalhe tem um propósito: oferecer a você o maior 

espaço possível.

Condições válidas para o modelo GLB 200 ADVANCE da marca Mercedes-Benz, ano/modelo 2021/2021. Preço à vista sugerido igual a R$264.900,00. Frete incluso para retirada no 
concessionário onde foi efetuada a compra. Financiamento com entrada mínima de R$ 132.450,00 (50%), seguido de 24 parcelas mensais e consecutivas de prestações no valor de 
R$6.080,54. Taxa de Juros: 0,59% ao mês e 7,31% ao ano. Valor total da operação: R$ 278.382,96. CET de 8,10% nestas condições. TC incluso na taxa CET. Os valores de parcela e CET acima 
contemplam o financiamento com Seguro Prestamista através da Mercedes-Benz Corretora de Seguros Ltda. (condição não obrigatória e possibilidade de contratação com exclusão do 
referido seguro). Qualquer alteração de valores ou alíquota de tributos alterará a parcela calculada. Operação de CDC (Crédito Direto ao Consumidor) sujeita à aprovação de crédito pelo 
Banco Mercedes-Benz. Condições válidas para todo o território nacional, de 01/08/2021 a 31/08/2021 ou enquanto durarem os estoques. Preço sujeito a variações de ICMS conforme 
legislação do Estado. SAC 0800 722 8499. Ouvidoria: opção 5. Atendimento exclusivo para deficientes auditivos e/ou de fala: 0800 722 8490. Site: www.bancomercedes-benz.com.br.
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EDITORIAL

QUEM FAZ
A DUO

#nuncafoisorte

Toni Furtado
Diretor Geral

Lançamos, na sexta-feira, dia 13 de agosto, um projeto muito 
especial que traz 13 personalidades da cidade referências nas 
suas áreas, todas com algo em comum entre elas e com a nossa 
revista: Uma história de superação, desafi os e muito trabalho. Em 
meio às superstições envolvendo o número 13, viemos nessa 
edição, mostrar que nunca foi sorte, e sim muito esforço, perseve-
rança e resiliência. 

Uma edição que além das personalidades de capa, traz, pela 
primeira vez em 13 anos, a minha história contada aqui. Sempre 
fui na contramão de aparecer, mas confesso que me tocou muito 
o tema dessa edição e hoje, eu permito que você me veja como 
sou! Tenho orgulho do que me tornei e começaria tudo nova-
mente. Espero que gostem! É gratifi cante trazer histórias que 
encontramos por Joinville, que servem de inspiração pra mim e 
pra tantas outras pessoas, com muito respeito e cuidado,  editar e 
publicar esses tantos sonhos . 

Quanto orgulho entrego junto com essa edição especial. Juro 
pra vocês que se eu tivesse projetado esse momento, nem nos 
meus melhores rascunhos, imaginaria ele nessa magnitude. Uma 
edição que abre nosso ano, nosso novo ciclo e muitas novidades 
para Joinville. Continuaremos gerando conteúdo de tudo para 
todos. Buscando um pouco de tudo que há de melhor na nossa 
cidade e mais ainda de todos que estão se destacando e dividindo 
histórias de superação com nossas tantas personalidades. Temos 
uma cidade mágica para se morar, onde tudo que precisamos 
encontramos aqui, e esse sempre foi o propósito da nossa revista, 
fazer com que você consuma nosso mercado local.

Novidades próximas: além de continuar forte com nosso 
DuoTv, gerando conteúdo de vídeo e trazendo informações 
extras ao anúncio, ofereceremos para nossos leitores, cadernos 
especiais  focados para homens, para casa e decoração, para 
gastronomia, para mercado de luxo e o tão esperado Clube 
do assinante Duo, que levará para sua casa, além das revistas 
mensalmente, descontos e possibilidades especiais em serviços e 
produtos de parceiros. Esse novo ciclo promete! ■

LARISSA 
VASCONCELOS

Jornalista e recifense, chega 
em Joinville trazendo a 
vivência de diversos estados 
brasileiros para contribuir 
com a Revista Duo em 
matérias, apurações e 
novidades.

EDIÇÃO E
JORNALISMO

GUSTAVO 
TORRES

Formado pela PUC Minas, 
é um profi ssional dinâmico 
e multitarefas  na Duo.  
Responde pelo administrativo 
e atendimento, além de 
assinar pontualmente 
fotografi a  e matérias.

ATENDIMENTO

TONI 
FURTADO

Joinvilense, Administrador 
de Empresas pela faculdade 
Anhanguera e com 
especialização em marketing. 
Idealizador da revista Duo.

DIREÇÃO GERAL

ARIADNE 
SANTOS

Administração e Marketing 
de formação, porém, 
videomaker e fotógrafa de 
profi ssão e paixão. Produtora 
e roteirista da Videoholic 
fi lmes desde 2011. Possui 
um podcast e um canal no 
youtube.

VIDEOMAKER 
DUOTV

VANESSA
FLORES

Jornalista, formada pela 
faculdade Ielusc. É editora, 
revisora e responsável pela 
produção de reportagens 
na Duo.

JORNALISMO
E REVISÃO
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agenciamonograma.com

ANUNCIE NA DUO
Toni Furtado

(47) 9 8423-3934 | toni@revistaduo.com.br
Gustavo Torres

(47) 9 9713-8022 | atendimento@revistaduo.com.br

 revistaduo
 revistaduojoinville

MARCELO 
DOMINONI

Formado pela Universidade 
da Região de Joinville, Pós-
Graduado em Fisiologia do 
Exercício pela Censupeg, 
além de diversos cursos 
na área de Treinamento 
Funcional, Cardiovascular e 
de Musculação. 

MARIANA 
CAMPEZATO

Arquiteta e designer de 
interiores, ela é especialista 
em decoração e 
planejamento de ambientes. 
Há mais de 5 anos atuando 
no segmento arquitetônico, 
traz um olhar diferenciado 
para as páginas da Duo.

MARJORI 
ORBEM

Empresária, trainer 
comportamental. Atua 
há mais de 12 anos com 
desenvolvimento humano. 
Formada e pós-graduada 
em Gestão de pessoas e 
administração – FGV. Com 
extensa capacitação em 
cursos específi cos na área.

FABÍOLA 
BERNARDES

Apresentadora de TV, digital 
infl uencer e colunista social. 
Há 12 anos na revista Duo, 
Fabíola é fi gura pública 
em Joinville e, com muita 
representatividade, traz os 
melhores eventos da cidade 
para o social da Duo.

LEANDRO
CAMARGO

Jornalista Social e 
Apresentador de TV, com 
atuação em promoção 
de eventos e assessoria 
de imprensa. Ama e está 
presente nas redes sociais. 
É diretor da Febracos e 
Embaixador da Ecologia.

RODRIGO 
DOMINGOS

Formado pela Univali, e 
pós-graduado em Gestão 
da comunicação e RP,  
pela Sustentare Escola 
de Negócios. É escritor, 
produtor cultural e assessor 
de comunicação. Há 11 anos 
colabora com a pauta de 
cultura para Revista Duo.

monograma@agenciamonograma.com
R. Benjamin Constant, 2985 Sala 06 
Glória • Joinville
47 3043.2150

 monograma.agencia   
   agencia.monograma

DIAGRAMAÇÃO

ALE
LOBO

Infl uenciadora Digital, 
compartilha seu dia a dia, 
dando dicas de moda, 
gastronomia, viagens 
e bons lugares para 
frequentar. É colunista social 
há 18 anos, assina a coluna 
de entrevista Duo.

CARLA 
MORANTE

Terapeuta capilar formada 
pela academia brasileira de 
Tricologia - ABT; Certifi cada 
Internacionalmente 
em Tricologia pelo 
IAT na Austrália, pelo 
método MDM em 
micropigmentação capilar.

ROSANE
DUARTE

Sócia proprietária da DuArt 
Viagens. Atua no setor 
turístico com ênfase em 
viagens de conhecimento, 
cultural e lazer. Possui 
formação em artes com 
especialização em História 
da Arte. 

KATIANA
MACHADO

Arquiteta, Produtora Cultural 
e Marchand de Arte. Atua 
no circuito comercial 
de arte promovendo a 
produção artística da região 
e na produção dos eventos 
Galeria 33 Arthouse.

ANDRÉ
SCHNEIDER

Economista, especialista em 
Finanças e Investimentos. 
Atua auxiliando na formação 
de patrimônio fi nanceiro 
com propósito de gerar 
autonomia fi nanceira, 
segurança, e realização de 
sonhos.

MILENA
ZANELLA

Médica de Dermatologia 
formada pela PUCRS, 
sócia-proprietária da Clínica 
Azulay E Zanella e colunista 
da revista Duo.

CAPA  Edição Especial 13 anos
Nunca foi sorte

Por Larissa Vasconcelos
Fotos @andrekopsch
Produção O_LAB. criativo 
@olab.criativo
Modista Claire Juliani
@clairejulianiofi cial
Beleza para elas Don e Donna 
by Alexandre Simas
Beleza para eles  Clube Ministro
Agradecimentos Sierra Móveis



Uma nova loja, uma nova
Audi Center Joinville.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

Rua Ottokar Doerffel, Nº 899 - Atiradores

Um novo local para atendermos você no
melhor estilo Audi.

audicenterjoinville.com.br @audicenterjoinville /audicenterjoinville
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SORTE

CAPA

CASA &
DECORAÇÃO

A Casa de Bom Humor

 SAÚDE
Dignidade ao Menstruar

MATÉRIA
PRINCIPAL

Os dois lados da Duo

GENTE, FATOS &
acontecimentos da nossa cidade 
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DUO
VIAGEM

Por Rosane Duarte

Dia dos Pais chegando e fica 
sempre aquela pergunta. O que 
vou dar de presente para aquele 

que tanto faz por mim? Pensando nisso, 
que tal levar o seu pai para um fi nal de 
semana na Ilha da Magia? 

Considerada um dos melhores 
destinos turísticos da América Latina pelo 
New York Times e a cidade mais recep-
tiva do mundo pela Condé Nast Traveler, 
Florianópolis atrai turistas de diversos 
países o ano inteiro. As tradições açorianas 
e o modo de vida das comunidades 
pesqueiras convivem com a modernidade. 
As lendas e superstições, passadas de 
geração em geração e registradas pelo 
historiador Franklin Cascaes, ainda fazem 
parte do cotidiano ilhéu e impressionam 
moradores e turistas pelos seus mistérios. 
E se eu te falar que a praia do Santinho é 
o lugar ideal? Sim! Lugar incrível para viver 
momentos únicos com muita diversão e 
magia. E a dica é hospedagem no Resort 
Costão do Santinho, localizado na praia 
do Santinho. Claro, sem falar das mais de 
40 praias espalhadas por Florianópolis, 
a Ilha revela algumas das nuances que a 
tornam tão especial: há clubes internacio-
nais em Jurerê, recantos sem eletricidade 
na Lagoinha do Leste, águas calmas na 
Daniela, grandes ondas na Joaquina e 
claro, as inscrições rupestres no Santinho, 
onde os registros das civilizações que 
viveram na região enobrecem ainda mais 
a experiência do visitante, parte do legado 
de Homens de Sambaqui (3.000 anos a.C) 
e Carijós da nação Tupi-Guarani (1.500 
anos d.C). Então, em agosto o Resort tem 
uma programação mega especial para 
essa data tão importante: DIA DOS PAIS. 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

06 - SEXTA
• Happy Hour Jazz Festival
• Noite Rock Forever

 07 - SÁBADO
• Circuito Astronômico Arqueológico com Adnir Ramos e 
Ciro Couto

• Massagem Relaxante para os papais (vagas limitadas 
mediante agendamento)

• Workshop “Presente surpresa para Pais”
• Gincana Pais e Filhos
• Workshop Vinhos
• Teatro “Um sonho de brincadeiras” Turminha do Costão
• Happy Hour Caldos e Viola
•  Show Leo Maia 

08 - DOMINGO
•  Almoço Especial dos Pais com Cadu Duarte

 
No Costão do Santinho os hóspedes vivem momentos 

que viram memórias, criando suas histórias que duram 
para sempre. Então? Gostou das dicas? Bora lá levar o seu 
velho amigo para viver e construir experiências juntos.  ■

PAI FILHO
na ilha
    da magia

&
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Fotos Mabel Simioni

Descubra como um ambiente bem planejado infl uencia nas emoções e no comportamento humano

CASA &
DECORAÇÃO

Por Mariana Campezato

V
ocê já entrou num ambiente e 
sentiu o clima pesado ou frio? E 
se este mesmo ambiente tivesse 

uma característica de acolhimento? São 
perguntas que podemos fazer já que a 
importância relaciona-se, de maneira intui-
tiva, ao nosso modo de viver e a busca pela 
qualidade de vida.

Existem reiterados estudos no campo 
da neuroarquitetura que sustentam o argu-
mento de que o ambiente físico impacta 
em nosso cérebro. Quando se leva em 
consideração a potencialidade que cada 
espaço pode proporcionar, é perfeitamente 
possível criar lugares que dão a sensação 
de bem-estar, acolhimento e conforto. O 
bom design alia experiências cognitivas, 
emocionais e estéticas do usuário. 

Por exemplo, no caso de um ambiente 
de trabalho, cujo objetivo seja o estímulo à 
produtividade, foco e concentração, serão 
desenvolvidas estratégias de composições 
de cores, texturas, mobiliário e iluminação, 
que farão com que as pessoas trabalhem 
de forma bem-sucedida. Já, se o projeto 
em questão for um quarto e o objetivo for 
criar um refúgio confortável e relaxante, 
certamente serão escolhidos elementos 
que permitam essa experiência. 

É bastante comum clientes procurarem 
o escritório e pedirem quartos demasiada-
mente coloridos para bebês. Cabe a nós 
profi ssionais alertarmos sobre a infl uência 
das cores no sono, apetite e tranquilidade 
dos pequenos. Ambientes totalmente 
escuros, apesar de conceituais e contem-
porâneos, podem igualmente afetar o 
humor das pessoas. Deve-se atentar 
que os ambientes são projetados para 
serem experimentados, vividos, utilizados 
e sentidos de forma a proporcionar as 
melhores experiências. 

bom  humor
A CASA DE

■
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Outra estratégia que pode ser utilizada no 
planejamento dos espaços é trazer identidade e 
boas memórias através da decoração afetiva. Ela 
trabalha em cima de lembranças, histórias e gostos 
pessoais de cada indivíduo. Coleções de relíquias, 
souvenirs comprados em viagens, mobiliários 
herdados de família possuem uma importância 
grande dentro de um ambiente planejado, pois 
dessa forma consegue-se criar espaços com perso-
nalidade, singulares, que irão trazer sensações 
boas aos que a habitam, proporcionando conforto 
afetivo. 

Para além da estética, o ambiente também 
precisa funcionar, e essa característica tão impor-
tante pode trazer muita organização e conforto. 
Prever a posição de cada elemento é a melhor 
forma de otimizar espaço e adequá-lo à função 
correta. Estudos indicam que essa organização 
pode até a controlar a ansiedade. 

Outro fator que pode contribuir de maneira 
positiva para o controle das emoções é a utilização 
de aromas pelos ambientes, pois, de uma maneira 
geral, experiências que estimulam os sentidos nos 
fazem interagir com o espaço ao redor. O cheiro é a 
primeira sensação que percebemos ao entrar num 
lugar e pode ser o responsável pelo tipo de conexão 
que criamos ali. O olfato tem grande infl uência nas 
nossas sensações, portanto, apostar em aromas 
pode trazer grande resultado no que se refere ao 
bem- estar. É fácil encontrar no mercado algumas 
opções para aromatizar os ambientes, a exemplo 
dos difusores e velas aromáticas, que podem, além 
de decorar, tornar o espaço ainda mais agradável. 

O estilo natural é outro aliado na criação de 
espaços mais confortáveis, saudáveis e sustentá-
veis. A utilização de plantas naturais, iluminação 
natural, ambientes bem ventilados, pisos de 
madeira convidam ao relaxamento e buscam o 
equilíbrio visual e espiritual. A iluminação artifi cial 
é um dos pontos de destaque no projeto de inte-
riores. A quantidade, estilo e cor da iluminação 
altera sobremaneira o resultado fi nal da execução 
de um projeto. A iluminação amarela ajuda a esti-
mular a melatonina (hormônio do sono), portanto 
a utilizamos preferencialmente em ambientes mais 
aconchegantes. A iluminação branca, por sua vez, 
traz um índice maior de luminosidade, estimulando 
a produtividade.  

Cada pessoa é única e para entender os seus 
gostos pessoais e necessidades é fundamental a 
realização de um estudo personalizado do indi-
víduo. Um bom briefi ng, coleta vasta de dados 
do cliente, como rotina, hábitos e até mesmo as 
sensações valorizadas, são sem dúvidas, requisitos 
imprescindíveis para que o profi ssional capte a 
essência do cliente. E é dessa forma, materializando 
conceitos e ideias, que o profi ssional que trabalha 
com ambientes planejados pode agregar quali-
dade de vida às pessoas. ■
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Alessandra - Wine Bar Alessandra - Wine Bar

DUO
EXTRA

A 
CasaCor 2021 acontece no Espaço +UM, em 
Florianópolis, e é realizada em um novo hub 
de negócios e entretenimento, aberta aos visi-
tantes até o dia 29 de agosto.  Mais uma vez, 
a mostra ocorre no formato híbrido, ou seja, 

presencial ou digital, sendo o acesso ao tour virtual feito no 
portal www.casacor.abril.com.br

Visitamos em primeira mão os 21 espaços dessa que é 
uma das melhores edições dos últimos tempos, com elenco 
composto por veteranos e estreantes, que foram desafi ados 
a interpretar e materializar nas suas ambientações o tema 
“A Casa Original”, proposto pela organização da CASACOR. 
Nesta edição, os projetos são assinados por profi ssionais 
de cidades como Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, 
Criciúma, Itajaí e Florianópolis.

Os arquitetos estão inspirados e com certeza rece-
beram a infl uência da pandemia, onde a casa se tornou um 
dos principais refúgios da grande maioria da população 
mundial. Logo, nesta edição, a casa e o “lar”, no sentido 
amplo da palavra, são os destaques. Minimalismo, materiais 
brasileiros, a valorização do Brasil, da simplicidade, fazem 
desta edição única, plural, cheia de aromas e sentidos, aliás, 
o sensorial é nitidamente percebido na “Casa de Aromas”, 
desenvolvida pelo arquiteto Leandro Sumar.

Mais do que uma vitrine para a arte dos profi ssionais 
envolvidos na criação dos projetos, a CASACOR é uma 
referência no mercado da arquitetura, design e paisagismo 
— potencializa a geração de negócios para as marcas patro-
cinadoras e parceiras na concretização desta exposição, 
que busca inovar e se reinventar a cada ano. Quem visita a 
mostra encontra a oportunidade de atualização sobre o que 
existe de mais atual em acabamentos, padrões construtivos, 
design de mobiliário, tecnologia e soluções inteligentes em 
automação residencial e corporativa. 

Conheça alguns ambientes que despertaram uma maior 
atenção, mas com certeza, um dia é pouco para conhecer 
todos os ambientes e tudo que a mostra deste ano oferece.

O “Wine Bar Pra lá de Marrakech”, desenvolvido pela 
arquiteta Alessandra Casagrande, apresenta um espaço 
sofi sticado, caloroso e cheio de memórias sensoriais. O 

Por Rodrigo Domingos @domcomunica
Foto Lio Simas

CASACOR
Aberta ao público exaltando a brasilidade
SANTA CATARINA 2021

espaço funciona como uma das operações de gastronomia 
durante a CASACOR SC, a suavidade da iluminação que 
inspira conversas mais intimistas, foi desenvolvida por Hugo 
Nietzsche da NTz iluminação. Toda a riqueza, a cultura e a 
exuberância da “Paris do Saara” foram transpostas para o 
projeto, quase cenográfi co.

[Meu.coração.queima] desenvolvido pelo arquiteto 
Jeferson Branco também é um dos destaques da edição. 
O projeto busca na casa popular brasileira a inspiração em 
elementos de decoração tradicionais que fazem contraste 
com acabamentos de alto padrão. O ambiente provoca 
questionamentos sobre a desigualdade social atual no país 
por meio de uma linguagem de design high-low. Marcas ou 
produtos de alto valor se misturam a acessórios e acaba-
mentos de baixo custo de maneira proposital.

“Camadas Brasileiras” exala brasilidade e é a cara da 
edição 2021. De autoria da arquiteta Juliana Pippi, é um 
ambiente movimento, de criações e fabulações do mundo 
que é visto, tocado e praticado. “A minha inspiração foi 
a profundidade brasileira.” Por isso, o refl exo deste Brasil 
aparece em muitas composições, texturas, materiais e cores 
para possibilitar múltiplas sensações naqueles que aden-
trarem no espaço.
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O “Loft Íris” desenvolvido pelos arquitetos Maria Graziella 
Oliveira e Allan Chierighini é uma homenagem ao olhar, que 
nos últimos tempos se tornou símbolo de esperança. Com o 
olhar nos comunicamos durante toda a pandemia. Por isso, 
‘íris’ é como o espelho da alma. Não por menos, inspirou a 
concepção deste projeto exclusivo, idealizado no conceito 
dos lofts americanos dos anos de 1950, valorizando 
ambientes amplos, cada espaço foi projetado no conceito 
multifuncional para uma casa original. Destaque para a 
biofi lia através da escolha de materiais.

O “Loft Naturalle”, desenvolvido pelo arquiteto Michael 
Zanghelini, faz um resgate à ancestralidade. Para dar 

significado a esta volta às origens, elementos naturais 
como o mármore, madeira e couro ganham destaque numa 
composição com peças de design, objetos de valor afetivo 
e obras de arte. É a potência da arquitetura feita para aguçar 
sentidos e promover encontros. Em evidência a estética 
natural, mas com soluções tecnológicas, sem esquecer 
também do uso inteligente de todos os recursos aprovei-
tados no projeto.

Outro espaço que enche os olhos, é o “Quarto Suna 
Reveev”, desenvolvido pelo escritório Osvaldo Segundo & 
Arquitetos Associados, um local onde a sobriedade e o bom 
gosto predominam. O quarto Suna, que signifi ca “areia” em 
japonês, busca calma e fl uidez. Celebra a beleza imperfeita, 
a impermanência da vida. Neste projeto, ressalta aos olhos 
o contemporâneo aliado às raízes culturais, o minimalismo 
combinado ao tradicional, e o senso estético puro emba-
sado à função. Descanso para o olhar, respiro para a mente, 
corpo relaxado, paz no coração. Uma mistura de muitas 
sensações, a partir de um item que é o centro das atenções: 
a cama ergonômica, inteligente e também peça de design. 
Destaque para os muitos vasos e objetos cerâmicos, desen-
volvidos especialmente para o ambiente.Marco Antônio - Camadas brasileiras

Jeferson Branco
Meu Coração Queima

Jeferson Branco
Meu Coração Queima

Maria Graziella e Alan - Loft Iris

Maria Graziella e Alan - Loft Iris

■
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Desenvolvido pelo arquiteto joinvilense Tufi  Mousse , a 
“Casa dos Pássaros” tem o DNA do arquiteto e de seu escri-
tório. “Buscamos voar como os pássaros, nos libertando 
das amarras e extravasando no movimento que o corpo e a 
mente permitem. Assim, encontrando a imensidão da vida.” 
Eis a inspiração do projeto da Casa dos Pássaros, um grande 
lounge com sala de estar e cozinha com layout totalmente 
integrado. Por meio da arquitetura é possível materializar 
este estado em forma de espaço, ambiente e casa. As 
paredes em ripas profundas, estruturadas para gerar apoio 
às memórias da casa, trazem a sensação do infi nito ao olhar 
de um pássaro que busca o horizonte.

Enfi m, a edição deste ano não caberia nessas páginas, 
mas procuramos sintetizar, e mostrar a beleza, o equilíbrio e 
o conceito desta edição histórica que vale muito a pena ser 
visitada. “Até chegar aqui, no dia da abertura ofi cial, foram 
muitas as incertezas. Mas, tomada a decisão de realizar a 
CASACOR Santa Catarina 2021, foi a vez de correr atrás para 
se adequar às necessidades e cuidados especiais que o 
momento pede. Estamos preparados para os novos desa-
fi os e vamos garantir a todos uma mostra segura”, ressalta a 
diretora Francis Bernardo. ■ 

SERVIÇO:
O QUÊ: CASACOR / Santa Catarina - Florianópolis
QUANDO: 18 de julho a 29 de agosto
TERÇA A SÁBADO: das 13h às 21h
DOMINGOS: 13h às 19h

 @casacorsc
  www.casacor.abril.com.br 

INGRESSOS À VENDA:
  www.casacorsantacatarina.byinti.com

Osvaldo Segundo - Quarto Suna Reveev

Osvaldo Segundo
Quarto Suna Reveev

Ana Trevisan - Quem cria nasce todo dia

Ana Konradt e Lara Konradt - Lounge de Entrada e Bilheteria

Osvaldo Segundo
Quarto Suna Reveev
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O NÚMERO DA
EXCLUSIVIDADE

Lançamento

construtoraconvisa

/convisa

convisa.com.br

Acesse para ver
mais novidades.

APARTAMENTOS DE 140M², 3 SUÍTES

11 APARTAMENTOS, 1 POR ANDAR

VISTA PARA O MAR

ÁREA DE LAZER COMPLETA

2 VAGAS DE GARAGEM COM HOBBY BOX

RUA SOROROCA, 151, BALNEÁRIO PIÇARRAS







Descubra a arte
QUE  HÁ  
PERTO DE  
VOCÊ!

DUO INCENTIVA A ARTE!
A aquisição de uma obra de arte é sempre uma experi-

ência única, lúdica e, infelizmente, ainda não vivenciada por 
muitas pessoas. E para modifi carmos esse cenário é preciso 
desmistifi car a relação com a arte e entender que também 
é possível consumir através do olhar, do sentir e até mesmo 
nos dar a oportunidade de vivenciar uma nova experiência. “A 
obra de arte é um espelho; mas da alma”, diria o poeta.

Sendo assim, para auxiliar esse acesso à arte, a Revista 
Duo traz na contracapa da edição especial de homens, 
lançada em julho, a publicação de um desenho original à 
pastel, do icônico artista joinvilense Juarez Machado. Um 
incentivo à celebração da arte, dos artistas da região, a energia 
vigorosa deste grande artista, celebrado por todos; levando o 
nome de Joinville para todos os países por onde passa.

TOUR VIRTUAL
Tendência durante a pandemia, o tour virtual agora leva 
Joinville ao acesso mundial através das exposições da 
Galeria 33.

Agora é possível acessar os artistas locais de qualquer 
lugar no mundo e a qualquer hora em uma visita à Galeria 
33 Arthouse. Através de um tour virtual pelas salas de 
exposição é possível encontrar e conhecer diversos artistas 
representados no local. 

A exposição da sala principal contém o acervo ímpar da 
galeria; já no anexo 1 há a mostra de Alceu Bett, que expõe 
obras de diversos momentos de sua carreira; Há ainda o 
acervo de colecionadores na Sala do Acervo e por fi m a 
exposição de Pina Bausch na Sala Estúdio.

A ideia da arte ser algo elitista ainda é algo que ronda 

o imaginário coletivo e acaba afastando a população 

em geral do consumo da cultura local, mas essa 

é uma ideia que aos poucos tem sido deixada de 

lado através do incentivo dos artistas locais e da 

democratização dos espaços artísticos. Sendo assim, 

trazemos uma seleção de ideias, locais e novidades 

para que todas possam ter acesso ao que está sendo 

produzido em Joinville e no mundo. 

DUO
CULTURA

Por Katiana Machado

■
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CULTURA DIGITAL
Novos hábitos sociais

Cada vez mais nossa rotina é transformada pelo avanço 
da tecnologia, as mudanças ocorrem e muitas vezes as 
entendemos como uma espécie de vácuo entre o que 
havíamos compreendido como realidade e o que estamos 
vivenciando hoje, é preciso calma e vontade para vivenciar 
e saber aproveitar as facilidades que o mundo online traz. 

A relação que estabelecemos com as novas tecnologias 
e mídias sociais revolucionou o modo como nos relacio-
namos com o outro, com a informação e o conhecimento. 
Além disso, com a pandemia e o isolamento social, os meios 
online e off-line estão cada vez mais interligados.

Neste processo de adaptação constante e o uso destas 
ferramentas presentes na nossa vida, vivemos em um 
mundo conectado, o ambiente virtual se tornou um impor-
tante meio para viver, partilhar experiências e criar. 

O trabalho e o ensino online estabeleceram o novo 
marco nesta jornada, uma opção viável para uma nova 
sociedade pós-pandêmica. Compartilhar, publicar, 
consumir, vender, divulgar conteúdos, vivenciar momentos 
com amigos, familiares e clientes. Estamos juntos e ao 
mesmo tempo distantes, uma nova experiência coletiva se 
inicia agora, um novo mundo abre se para nossa criativi-
dade e experimentação.

Neste novo cenário é essencial estabelecer menos 
regras, explorar novas possibilidades, ambientes e dinâ-
micas; propor soluções criativas e quebrar as barreiras 
estabelecidas de convivência, seja com novas amizades, 
vivenciar novas experiências e, por que não, uma aproxi-
mação do universo da arte.

MUSEU DE DANÇA
A visita ao museu da Dança em Joinville, é uma expe-

riência de imersão definitiva no universo da dança. O 
visitante recebe já na entrada um equipamento de realidade 
aumentada que o conecta a diversas ações interativas nas 
salas de exposição que se seguem. Com atrações variadas, 
que abrangem a história da Dança, do Festival de Dança 
e também do seu palco principal, o Centreventos Cau 
Hansen.

O ESPETACULAR JUAREZ 
MACHADO NA GALERIA33

O renomado artista 
Joinvilense Juarez Machado 
recebe homenagem com 
uma belíssima exposição de 
obras disponíveis de várias 
fases da carreira do artista, 
em comemoração aos seus 
80 anos em 2021. De 12/08 
à 25/09 serão expostos 
quadros em diversos 
suportes e técnicas, fotogra-
fi as, objetos e esculturas. A 
exposição terá curadoria de 
Katiana Machado e será uma 
oportunidade rara para aqui-
sição de obras de arte deste 
grande artista internacional. ■

Você pode acessar o tour apontando a câmera do 
celular para o QRcode abaixo e visualizar todas as salas 
expositivas da Galeria 33. Além de apreciar é possível 
adquirir esculturas, objetos de arte e obras disponíveis de 
artistas profi ssionais e do mercado secundário brasileiro. 
Esta realização virtual se deu devido ao excelente trabalho 
da @we.artprodutora.

Também é possível encontrar outras 
visitações virtuais através dos sites dos 
museus e galerias espalhadas pelo mundo. 
Divirta-se e explore essa nova forma de 
visitação.

A grande viagem lúdica pelos personagens, bailarinos, 
formas de expressão, coleção de objetos relacionados à 
dança, foram cuidadosamente escolhidos e garimpados em 
diversos lugares do mundo pela curadoria do Museu.

Os ambientes são preciosos, porém destacados, a sala 
de bonecas com os fi gurinos das principais coreografi as, a 
lindíssima sala de caixinhas de música e a primorosa sala de 
réplicas dos grandes teatros do mundo. O camarim cenário, 
dotado de elementos de fi gurinos, é totalmente “instagra-
mável” e através de recursos audiovisuais, hologramas, 
interatividade e visitação facilitada, a história da dança 
é compartilhada e compreendida de maneira divertida, 
contemporânea e muito agradável. Vale a pena a visita!

Veja mais informações no site: 
http://www.museudadanca.siteai.com.br

ESTABELECER 

MENOS REGRAS, 

EXPLORAR NOVAS 

POSSIBILIDADES”
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Por André G. Schneider
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DUO
INVESTIMENTO

Você com certeza já participou de 
uma roda de conversa que falava 
sobre o “investimento do momento”. 

E as frases são as mais variadas, algumas dignas 
de dar uma bela dor de barriga em quem atua 
com planejamento financeiro. Cito algumas 
expressões:

O fato é que esse tipo de discussão e pensa-
mento existe. E sim, sempre haverá o melhor 
momento de compra e venda em cada tipo de 
aplicação para conseguir a melhor vantagem na 
operação. Mas diferente da “sabedoria popular”, 
buscar acertar esse momento não é o mais 
vantajoso quando falamos em investimentos. 

Primeiro, pois até conseguir atingir o melhor 
momento de compra e o melhor momento de 
venda, cometeremos alguns erros. Entre erros e 
acertos, nunca conseguiremos a melhor remu-
neração de forma consistente. 

Segundo, pois essas operações são 
momentâneas, feitas com parte do patrimônio. 
E o ganho nessas operações não podem ser 
relevantes em seu patrimônio (se for, há um erro 
enorme de diversifi cação). Por isso, não importa 
se o ganho foi muito expressivo em determinada 

Qual

?investimento
é o

do
momento

• É hora de comprar ações!
• O mercado está excelente para investimentos 

em imóveis. 
• Com essa volatilidade, o bom é fazer Daytrade.
• A hora agora é de entrar em criptomoedas, elas 

ainda subirão muito!
• E daí se for bolha, é só vender antes de 

estourar.
• Tenho um conhecido que está ganhando 

muito com dólar!  

transação. É só uma transação em apenas uma 
parcela pequena do patrimônio. 

 Um bom investidor tem outro objetivo: 
acumular patrimônio e fazer uma boa gestão, 
visando uma relação saudável entre risco, 
retorno e liquidez.  Ou seja, quando falamos 
em investir, não se trata apenas de conseguir 
a melhor rentabilidade, mas em fazer uma 
boa gestão patrimonial, reduzir custos desne-
cessários, limitar riscos, reduzir tributações 
desnecessárias, com objetivo do nosso patri-
mônio atender nossas necessidades pessoais da 
melhor forma possível, buscando perpetuidade.

O bom investidor deve ter um portfólio em 
capital de risco, com diferentes estratégias, 
visando cenário do mais otimista ao pessimista, 
conseguindo equilíbrio sob diferentes perspec-
tivas econômicas. Além disso, deve ter uma boa 
parcela em ativos de alta solidez e baixa volatili-
dade, como um lastro. O bom investidor também 
deve estar segurado, pois a sua liberdade 
fi nanceira deve estar garantida independente 
das adversidades da vida. E deve-se planejar 
sua sucessão patrimonial, pois um patrimônio 
é muito difícil de formar para ser desperdiçado 
posteriormente. Tudo isso sem esquecer da 
parcela de liquidez, que servirá não apenas 
para emergências, mas para oportunidades de 
investimentos dentro ou fora do mercado fi nan-
ceiro, além de suprir nossos gastos pessoais. 
Sim, precisamos ter investido um recurso com 
objetivo de gastar, afi nal nem tudo é lógico em 
nossa vida.

A única certeza que temos é que somos 
diferentes, temos sonhos a serem realizados e 
necessidades para serem atendidas. Por isso, 
devemos investir de forma a preparar nosso 
futuro sem onerar nosso presente. ■ 
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COLUNA
MARJORI ORBEM
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL

A jornada da 
        heroína

QUE  SE  TORNOU 
TERAPEUTA!

Por Marjori Orbem
@marjoriorbem
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Conheça mais
acessando o 

QRCODE.

■
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Nessa coluna retrato histórias e 
conteúdos de autoconhecimento e 

autodesenvolvimento para  te mostrar que indife-
rente da situação, nunca deixe de acreditar em si 
mesmo e em seus sonhos. Pois bem! Essa é a Ka, 
minha mentorada. A encontrei numa fase da vida 
delicada, mas acredite, ela passou por coisa bem 
pior. Ela relata como sua experiência de redireciona-
mento de carreira e de encontrar seu propósito de 
vida. Sabe por que sei que ela encontrou? Porque 
hoje ela é terapeuta da minha fi lha e o trabalho dela 
tem sido incrível nessa fase que viemos passando 
por mudanças pessoais. 

Com vocês, na coluna dessa revista que amo, 
Karina Marqueze:

“Cheguei em Joinville há anos e contarei minha 
história resumidamente a partir do câncer. 

Em meio às minhas buscas, fui abençoada 
pela descoberta precoce de um câncer de mama 
pela Dra. Natacha Machado com 7 meses após 
a segunda gestação. Sim, tudo junto misturado, 
mudança de Florianópolis para Joinville, segunda 
gestação, câncer de mama, cirurgia, radioterapias e 
um RENOVO que me aguardava.

Senti muita necessidade após o câncer de atuar 
em um trabalho relacionado à saúde, prevenção, 
autocuidado, bem-estar, pois além do Design, tenho 
Formação em Terapias Naturais e como paixão, 
prevenção, e estilo de vida nunca deixei de estudar. 
Meu trabalho agora precisava ser diferente, adap-
tado a uma nova realidade de saúde e das crianças. 
Precisava ser potente e coerente com tudo aquilo 
que já tinha vivido e me tornado. Um trabalho com 
a minha assinatura e minhas percepções. Foi então 
criada a Terapeutikka no fi nal de 2018.

A Terapeutikka iniciou com a ideia de um 
e-commerce e no início de 2019 decidi dar o 
pontapé inicial na empresa me auto presenteando 
com uma mentoria empresarial com ELA, uma 
mulher que me arrepiava a cabeça quando eu ouvia 
o seu tom de voz nas redes sociais. Amiga da Dra. 
Wanessa Hardt, que também cuidou de mim após o 
câncer. Pensei: é ela mesma. Um presente da Karina 
para Terapeutikka – Marjori.

Fiz parte da última turma  presencial da Marjori 
antes da pandemia, um grupo pequeno, porém o 
mais grandioso que já participei. Por quê? O que 
tinha nesse grupo? A entrega, a grande caracterís-
tica do joinvilense, o resultado. E a Marjori não se 
economiza no que se propõe a fazer. Cheguei na 
consultoria me achando pronta para o mercado, 
foram poucas perguntas para ela enxergar onde 
está nossa maior fraqueza, que emocional é esse 
que ainda te coloca como fraco, quem tu és? O 
que queres? Se alinha, postura, frases de impacto, 

exercícios no espelho, tira a capa, tira a máscara, 
quem tu és? Por que te travas? Escreve, queima, 
chora, levanta, fala mais um pouco, leia isso, 
repita comigo, olhe para o alto, você é grande, 
o que te diminui te trouxe aqui e te fez forte, vá e 
brilhe, de notícias do teu sucesso...

Ela insiste, corrige, ensina como fazer, 
refazer, morrer e renascer para crescer.

Iremos falhar sim, somos todos falhos, 
iremos redefi nir caminhos, iremos pausar, mas 
jamais desistir, pois não permitiremos mais 
quebrar, quebrar por dentro, não se respeitar, 
não se amar.

Ela te desconstrói e depois constrói em uma 
força feminina que nunca vi igual. ‘Ah, mas ela 
é uma feminista e empodera mulheres?’ Sim, 
também. Mas vai muito além, ela empodera 
mulheres, homens, cachorro, papagaio, peri-
quito e quem for e estiver aberto às mudanças, 
transformações em busca de novas nuances.

Quem é Marjori para Terapeutikka? É o 
impulso necessário para a Karina fl orir e fazer o 
que nasci para fazer. Aquele encaixe que preci-
sava para todo resto se encaixar também.

Entramos na pandemia, permanecemos 
nela e me senti chamada por Deus para aplicar 
todo o conceito da Terapeutikka em consul-
tório. E não no formato inicial de e-commerce.

Hoje atuo na Wee Consultórios Inteligentes, 
on-line e a domicílio como Terapeuta Natural 
com foco nas crianças e tudo que envolve o 
maternar. Um modelo de terapia não tradicional 
criado por mim que trabalha como base de 
saúde e prevenção os 5 sentidos e os 8 remé-
dios naturais, tenho aromaterapia como carro 
chefe, aliado ao respeito a si mesmo, a indivi-
dualidade de cada criança, o cenário atual e 
suas demandas e acima de tudo meu amor aos 
pequeninos.

Vivo hoje o momento mais feliz da minha 
vida, porque encontrei em mim o sentido do 
meu viver depois de um longo trajeto de busca 
pessoal, uma Karina que se enxerga capaz de 
fazer a diferença na vida do próximo, depois de 
tantos rótulos que depreciam, consigo exalar o 
perfume da minha essência.

Tenho um profundo respeito pela Marjori me 
apresentar à Grande Joinville e a todos aqueles 
que foram ponte para meu crescimento. Finalizo 
citando João 3:3 ‘Ninguém pode ver o Reino de 
Deus se não nascer de novo’.”

Essa é a Ka, uma mentorada que decola em 
direção ao seu destino lindo, lembrando que 
foguete não tem ré! ■
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Por Bernardo Gonçalves
Fotos Banco de Imagem

 O CUIDADO
ALÉM DA

estetica
.

A 
harmonização facial é um dos procedimentos 
estéticos mais procurados dos últimos tempos. 
Com um conjunto de técnicas realizadas na face, 

tem como objetivo melhorar e equilibrar determinadas 
regiões do rosto, como o nariz, queixo, dentes ou região 
malar, onde estão os ossos da bochecha.

Nunca se falou tanto no assunto, que é desejo de muitas 
mulheres e homens. De acordo com dados da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019 o número 
de procedimentos de harmonização facial subiu de 72 mil 
para 256 mil ao ano. Em relação aos procedimentos reali-
zados em homens, houve um crescimento de 255%. Em 
2020, durante a pandemia da Covid-19, as pesquisas pelo 
termo “harmonização facial” cresceram 540%, o que revela 
um alto interesse pelas técnicas.

Também nos últimos anos, o procedimento se estendeu 
aos procedimentos dentários, sendo nomeado como 
“Harmonização Orofacial”. Em 2019, o Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) reconheceu o “novo” procedimento 
como uma especialidade odontológica. Com isso, a harmo-
nização foi gerando força nos consultórios dentários a cada 
dia.

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A HARMONIZAÇÃO 
OROFACIAL E OS PROCEDIMENTOS DENTÁRIOS?

A harmonização orofacial fez com que a odontologia, 
em um contexto geral, conseguisse realizar uma análise 
mais profunda da face. Além de conseguir diagnosticar e 
tratar imperfeições dentárias, com ela é possível alinhar o 
sorriso com o rosto de cada paciente. É possível também 
corrigir e melhorar as proporções faciais, assim garantindo 
o rejuvenescimento da região. Mas, não é utilizada somente 
para a estética, já que também auxilia nos problemas dentá-
rios, como o bruxismo, que é um problema bucal causado 
geralmente pelo estresse ou pela obstrução total, ou parcial 
da passagem de ar, além também de cuidar do bem-estar  e 
autoestima do paciente.

Inúmeras técnicas são utilizadas diariamente nas 
clínicas. Uma delas é a aplicação de toxina botulínica, o 
famoso botox, que é utilizado em pessoas com sorriso 
gengival. Mas, mesmo a toxina botulínica sendo a mais 
usada em procedimentos de harmonização orofacial, 
ela não é a única a ser utilizada. Ácido hialurônico, 

bioestimuladores, plasma rico em plaquetas, fi os de susten-
tação e fi os PDO são também outras alternativas.

Porém, a toxina botulínica é a mais recomendada, já que 
ela vai além da estética e pode benefi ciar a saúde bucal das 
pessoas. Ela é muito utilizada para suavizar as rugas e as linhas 
de expressão e outros benefícios.

COMO É REALIZADA A HARMONIZAÇÃO 

OROFACIAL?

A harmonização orofacial depende muito do que o 

paciente necessita e busca para seu melhor estar. Assim, 

antes de qualquer procedimento ser realizado, o dentista 

deve realizar uma avaliação das estruturas do rosto, do 

sorriso, das arcadas dentárias e também das principais 

queixas do paciente. 

Por isso, é muito importante procurar uma boa especia-

lista na área, para que não haja nenhum risco à saúde. Em 

Joinville, você pode encontrar a qualidade necessária para 

o procedimento na clínica Giselle Saksida, onde se encontra 

um núcleo de especialidades odontológicas. Com uma 

equipe profi ssional treinada, de qualidade, além de insta-

lações e equipamentos modernos, o consultório oferece 

tudo o que envolve a harmonização facial, como facetas de 

resina e lentes de contato dental. “Tudo isso está dentro da 
harmonização facial”, explica Giselle. ■

Dra. Giselle Saksida - CRO 9375
R. Henrique R. G. Henning, 51
(47) 3207-2100
 (47) 99957-9250

 @dragisellesaksida

PUBLI
EDITORIAL
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MATÉRIA DE
CAPA

Em comemoração aos 13 anos da Revista Duo, 
convidamos 13 pessoas da nossa cidade que 
possuem em comum conosco a garra, a cons-

trução de seus caminhos e muito sucesso que os 
colocam em destaque nos diferentes segmentos em 
que atuam. E, claro, a escolha da temática “Nunca foi 
sorte”, vem em um ano de muitos desafi os para todos 
os segmentos, no qual comemoramos essa data na 
enigmática sexta-feira treze em agosto, mas para 
lembrar que nós fazemos a nossa sorte.

N U N C Afoi sorte

Alceu, André, Carla, Cristiane, Dayane, 
Emanoelly, Fernanda, Giuliano, Jana, 
Manuela, Ramon e Sheyla, cada um com 
suas particularidades em vencer desafi os, 
suas formas de gerenciar e cada um trazendo 
o que há de melhor em sua área. As batalhas 
são diárias, os aprendizados ocorrem a todo 
o momento e eles empreendem com maes-
tria na cidade que, em 2020, fi cou entre as 10 
que mais geram emprego no Brasil.

Por Larissa Vasconcelos    Fotos André Kopsch    Produção Thay  Ranghetti
Beleza para elas Don e Donna By Alexandre Simas    Beleza para eles Clube Ministro    Agradecimentos Sierra Móveis 
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MATÉRIA DE
CAPA

BettALCEU

Artista e fomentador de arte em Joinville, ele empreendeu em 
diferentes formatos, atuou em meios de comunicação e hoje 
fornece um espaço de cultura para a cidade, a Galeria 33.

Alceu Bett trilhou um caminho ligado às artes e que 
o levou para diferentes momentos enquanto empre-
endedor e artista ao longo de sua carreira. Estudos, 
trabalhos e disposição foram os principais incentiva-
dores de seu trabalho autoral e enquanto produtor, o que 
o possibilitou criar um extenso portfólio, rico em experi-
ências globais.

Conheça mais
acessando o 

QRCODE.
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Uma mente inquieta e criativa que teve como combus-
tível inicial, ainda quando criança, a imagem do pai e irmão 
artistas. Ele conta que sua infância foi um período mara-
vilhoso, com a música sempre presente em suas noites. 
“Esteve presente também a precisão na fabricação de 
violões, da Luthieria de meu pai carpinteiro, não poderia ser 
diferente; a arte sempre esteve dentro de casa.”

Ainda em Vidal Ramos, cidade onde nasceu, decidiu 
seguir a carreira de seminarista quando criança. “Pensei em 
ser padre, ainda muito jovem, com 10 ou 11 anos adorava 
a facilidade que padre tinha com os sermões, então fui 
estudar no Seminário dos padres católicos”, revela. 

Sua chegada em Joinville ocorreu na década de 80, 
quando em sua juventude ele veio encontrar sua família 
que havia se mudado. Apesar dos estudos no seminário, foi 
na arte que ele encontrou sua real vocação: “A arte foi mais 
forte e é uma devoção absoluta! (risos).”

A TRAJETÓRIA
 

Através da fotografi a ele se enveredou pelas 
imagens a partir dos 16 anos e em seguida iniciou 
a carreira no jornalismo: “Em 1990  já trabalhava 
como repórter no jornal ‘A Notícia’”. Após 5 
anos ele decidiu empreender pela primeira 
vez montando uma agência de fotografi a para 
atender Luiz Henrique da Silveira, que conquis-
taria o cargo de prefeito de Joinville.  A partir 
desse passo ele começou a atender grandes 
acontecimentos na cidade, como o Bolshoi, 
Festival de Dança de Joinville e passou a eternizar 
as imagens dos espetáculos e da dança. 

Os estudos e especializações também abri-
riam novas possibilidades em sua carreira. “Em 
1997, recebi uma bolsa de estudos da ‘Escuela 
Internacional de Cine y Television’, em Havana/
Cuba para cursar Cinema e parti para lá.” Após 
essa experiência Alceu tomou uma decisão: 
“Montar a Agência Espetaculum na Europa 
para produzir espetáculos”. E assim aconteceu, 
em 2000 ele foi para Barcelona, trabalhou com 
companhias de teatro, dança e ópera na Espanha.

A rica experiência com a cultura europeia 
não parou por aí, após cerca de um ano ele foi 
convidado pela Fundação Calouste Gulbenkian 
para assumir o departamento de Música da insti-
tuição, que tinha em sua composição uma cia. de 
ballet, uma orquestra e um grande coral de vozes, 
além dos programas de formação em arte, que 
eram diversos. “Após 5 anos, assumi a fotografi a 
para o Ministério da Cultura Português no Teatro 
Camões na EXPO e estúdios no centro de Lisboa 
da “Cia. Nacional de Bailado” a CNB”, revela.

Enquanto isso, a sua agência atendia espetá-
culos na Espanha, França, Alemanha e festivais 
espalhados pela Europa. E ele também criava 
seu portfólio pessoal seguindo a paixão pela 
fotografi a, eternizando momentos e espaços por 
onde passava, além de expor em diversas Galerias 
de Arte com o seu trabalho autoral de fotografi a. 

Em 2005, potencializou sua afi nidade com 
o cinema através de uma especialização na 
Universidade Moderna de Lisboa. “Somado a 
isso, já em 2009, iniciei uma jornada de retorno 
ao Brasil quando o fomento ao cinema estava 
em alta. Consegui retornar em 2010, e montei a 
Cooperfi lm, uma produtora audiovisual. Com isso, 
produzi meus dois primeiros fi lmes —“Lucana”, 
de 2011 e “O Aquário de Antígona”, de 2016— e 
diversos filmes de parceiros cineastas neste 
período”, explica.
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Através da Galeria 33, espaço criado por ele e idealizado tendo 

inspiração nas galerias europeias, ele retorna da Europa com um espaço 
desenvolvido para expor pinturas, fotografi as e colagens autorais e de 
seu acervo. “Sempre foi nossa intenção transformar a cidade de Joinville 
através da arte.”

Além disso, centenas de eventos são realizados anualmente e gratuitos 
em sua maioria, entre eles saraus, lançamento de livros, festivais de cinema, 
feiras de arte e exibições de longa metragens na sala de cinema instalada 
na casa. 

“Hoje atuo em 3 linhas de trabalho, na pintura, minha eterna paixão e 
que agora consegui me organizar para pintar diariamente em meu atelier 
em Joinville, em projetos executivos como o Festival de Cinema e também 
como vice-presidente do Festival de Dança de Joinville.” 

Entre os desafi os que vivenciou, um dos mais difíceis foi um assalto em 
sua produtora em que levaram todos os seus equipamentos. “Um prejuízo 
imensurável para mim. Pensei em desistir, mas na manhã seguinte já estava 
todo animado. Reconquistamos tudo e ultrapassamos esses desafi os de 
cunho material, que no fi m das contas são os mais fáceis.”

E deixa uma mensagem de força aos empreendedores da cidade: 
“Desejo-lhes coragem, pois foi com ela que assumi e terminarei minha 
jornada. Sou um homem de fé e acredito que somos todos capazes de 
realizar o que sonhamos.” 

FUTURO
 

Abarcar a tecnologia e as inovações 
em seu espaço é o objetivo principal. 
“Estamos na migração para o digital 
absoluto há algum tempo. Um trabalho 
profundo com imersão e tour virtual, 
realidade virtual e NFTs na arte, um novo 
patamar de entendimento e processa-
mento na arte. Já está ativo o tour pela 
Galeria 33 sem sair de casa.”

NÚMEROS
 

• Mais de 400 obras no acervo;
• 500 m2 de espaço para exposições;
• 203 eventos realizados só em 2019.

CONTATOS:
 Rua Bento Gonçalves, 33
(47) 99193-8509
@alceubett 
@galeria33arthouse
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RomãoANDRÉ

Administrador de empresas, ele consegue conectar pessoas 
através do seu espaço, o Clube Ministro, além de proporcionar 
serviços exclusivos para que os homens cuidem de si. 

Dono de uma personalidade efusiva, André sempre 
teve consciência de sua habilidade em se relacionar 
com pessoas. Sendo assim, primeiro trilhou um caminho 
dentro de multinacionais, nas áreas de marketing e 
vendas, e seguiu esse caminho na mudança para 
Joinville e na construção de seu empreendimento 
próprio.

Conheça mais
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O brasiliense André Romão, que viveu parte de 
sua vida no Rio de Janeiro e São Paulo por conta do 
trabalho dos pais, decidiu seguir uma carreira distinta 
da família — boa parte atuava no funcionalismo 
público — por ter a certeza de que poderia aproveitar 
suas habilidades em comunicação para diferentes 
áreas.

Ao longo de sua carreira ele passou por diversas 
multinacionais, como a Wilson Sons, empresa em 
que iniciou sua carreira, Goodyear, Tigre , Vipal e 
Docol. Foram mais de 27 anos atuando como execu-
tivo, período esse que serviu de muito aprendizado 
e network. “Esse foi o momento em que eu aprendi 
e desenvolvi toda a parte corporativa que me seria 
necessária para abrir meu próprio empreendimento 
futuramente”, relata André.

A TRAJETÓRIA
 

Ele colheu aprendizados em todas as áreas de sua 
vida, mudanças, empregos, família e em seus projetos 
pessoais. Com isso, se tornou uma pessoa cada vez 
mais dinâmica em sua forma de ver o mundo e dar 
passos acertados em relação aos seus negócios.

Sua chegada em Joinville aconteceu através da 
Tigre Tubos e Conexões, foi em 2006 que ele migrou 
de São Paulo para a cidade e passou a conviver com 
o mundo de oportunidades que Joinville costuma 
oferecer aos seus visitantes. Em 2019, ele inaugurou 
uma ideia que há muito tempo desenvolvia em seus 
projetos, a Barbearia Ministro, que futuramente viria a 
se tornar o Clube. “A barbearia já existia, mas dei uma 
cara nova para ela”, comenta. 

E foi a partir de suas percepções sobre o público 
masculino da cidade, que ele abriu um espaço mais 
intimista que suprisse todas as necessidades dos 
homens em um único lugar, e o transformou no Clube 
Ministro. Por saber que a vaidade dos homens existe, 
mas não está escancarada, André buscou os melhores 
profi ssionais em uma variedade de segmentos, em 
termos de estética, barbearia, boutique e adega, para 
ser assertivo e ter uma alta margem de sucesso.

“Acredito ter uma pegada forte na condução 
e desenvolvimento dos negócios, conseguindo 
fazer andar junto criação, planejamento, execução 
e continuidade, além de conciliar outros negócios 
de segmentos e mercados diferentes, com níveis 
de exigências consideráveis, tem que performar, 
realmente tudo que está fora da zona de conforto me 
atrai”, explica.

Outro importante tópico em sua vida é a família. 
Esposo da Rita, pai da Isabela (21) e da Yasmim 
(12), ele diz que constrói o seu tempo dentro e 
fora do trabalho para ter momentos de qualidade. 
“Pessoalmente, busco evoluir com familiares e amigos, 
sempre tentando equilibrar qualidade de vida e rotina.”

MATÉRIA DE
CAPA
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Acostumado com as indústrias, quando chegou à cidade ele já 

possuía grande expertise em segmentos voltados à construção civil, 
com passagens consolidadas na linha branca, marrom e automotiva, 
como também hábil em negociações, estruturações e redefi nições 
de processo. Hoje, com a sua empresa, é possível perceber essa 
variedade de experiências, na diversidade de serviços e maleabili-
dade que oferece no Clube Ministro.

O seu trabalho com a Clube Ministro teve início com a reestru-
turação da marca, que já existia há 10 anos no mercado, para um 
negócio voltado a encantar e fi delizar o mercado masculino, com 
franquias de moda e estética que convergem em um só lugar.

Ele conta que entre os desafi os que encontrou ao empreender, 
os principais aprendizados vieram da necessidade de ser fi nanceira-
mente estável. Ao conquistar a segurança fi nanceira de seu negócio, 
ele pode expandir para novas áreas além da barbearia.

Além da barbearia tradicional, ele conta detalhes de outros 
serviços que estão presentes em seu espaço: “Temos uma boutique 
masculina, que atende desde uma moda praia a um traje social 
completo; a distribuição dos sapatos Adolfo Turrion no sul do Brasil e 
a revenda dos tênis Vert. Há ainda a estética completa que se divide 
em Clínica, SPA ,Terapêutica e SPA dos pés, com protocolos exclu-
sivos e sistêmicos para os nossos clientes, assistido por biomédicas, 
esteticistas e massoterapeutas qualifi cados e muito bem preparados 
tecnicamente.”

Há também a Adega, na qual eles operam através de pré-venda, 
oferecendo os principais rótulos de vinhos, com back to back entre 
vinícolas e o cliente fi nal. “Dessa forma transferimos o custo de distri-
buição e estoque a benefícios no preço para os nossos clientes”, 
explica.

FUTURO
 

Para o próximo ano o empresário 
planeja implementar a Clube Ministro 
Academy, além de estar desenvolvendo 
seu negócio para o franqueamento. “Uma 
academia voltada à educação corporativa 
e técnica que será a protagonista para 
formação de todos os profi ssionais que 
orbitarem em nossos segmentos como 
a principal matéria-prima para os nossos 
franqueados e mercados parceiros”, 
explica.

NÚMEROS
 

• 2 espaços na cidade, com objetivo de 
expandir para mais 5 cidades do país;

• 13 serviços de barbearia;
• 23 serviços de estética masculina 
(entre eles: podóloga, manicure, 
pedicure, limpeza de pele, botox, 
entre outros);

• 21 serviços de closet(entre eles: 
alfaiataria, calçados e acessórios), 
com 2 endereços;

• 1 serviço de adega.

CONTATOS:
(47) 3433-6326
(47) 98801-7468
@clubeministro
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BotassoCARLA

 Médica Dermatologista e empresária, ela sempre buscou 
sua liberdade através do empreendimento próprio e hoje é 
referência em dermatologia na cidade.

Antes mesmo da medicina, o empreendedorismo 
já fazia parte de seus objetivos de vida. Sendo assim, 
ela conseguiu ligar essas duas áreas com maestria, 
conquistou Joinville com sua forma de trabalhar e hoje 
possui pacientes cativos que trazem toda a família e 
amigos para se consultar com ela.

Conheça mais
acessando o 

QRCODE.
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Nascida no interior paulista, na cidade de Dracena/SP, 
Carla passou a infância em meio aos primos, tios e avós. 
“Gostávamos de andar de bicicleta, brincadeiras na chuva, 
e peculiarmente, eu e minhas primas gostávamos de brincar 
dentro da indústria de bebidas do meu avô, quando ele não 
estava, claro. Sem falar na alegria que é ter uma avó como 
a que eu tive, uma italiana extremamente amorosa. E com 
minha mãe aprendi a gostar de ler e fazer palavras cruzadas. 
Ambiente de muito respeito e felicidade.”

Além do sonho de se tornar médica, Carla 
sempre soube que seria empresária, tendo o 
avô materno como espelho, assim como o seu 
pai que é empresário no ramo de bicicletas, ela 
sempre teve grandes exemplos a seguir e foi o 
que fez. “Sempre me imaginei como uma profi s-
sional liberal, pois minha inspiração sempre veio 
do meu pai. Porém, a profi ssão escolhida veio 
durante aulas de biologia na escola e ao ingressar 
na faculdade, me fascinou ainda mais a anatomia 
humana, a fi siologia e os sistemas do corpo.”

A TRAJETÓRIA
 

Filha mais velha, ela teve os pais como 
espelho para tudo o que viria a conquistar 
futuramente. Desde sempre esteve muito empe-
nhada nos estudos e decidiu seguir a medicina 
como carreira, logo após se formar, ingressou 
na residência médica, trabalhou em UTI e em 
seguida decidiu seguir como especialidade a 
dermatologia. “Fui  aprovada na prova título de 
especialista em Dermatologia e continuei minha 
jornada. Me pós-graduei em Laser e Cosmiatria e 
mais recentemente fi z especialização em cirurgia 
dermatológica”, completa.

O empreendedorismo teve espaço em sua 
vida em 2001, quando abriu seu primeiro consul-
tório no interior de São Paulo, onde permaneceu 
por 3 anos. Logo em seguida, a vinda para 
Joinville se deu em 2005. “Iniciei com um consul-
tório na Rua Tubarão e ali fi quei por 10 anos. 
Com a necessidade de modernizar o consultório, 
mudei minha empresa para o Edifício Helbor 
Offi ces em 2015, e com o aumento da procura por 
meus serviços, já vejo a necessidade de ampliar o 
local”, conta.

Sobre o desafi o de iniciar uma carreira como 
empreendedora em uma cidade completa-
mente nova, ela diz que seu profi ssionalismo e a 
noção da cultura, por vir de uma família italiana 
conservadora, a auxiliaram a galgar seus passos 
e conquistar seu espaço na cidade. “Isso aliado 
à minha boa formação, pois não fiz estágios 
e sim residências médicas, minha disciplina e 
dedicação.”

Enquanto profi ssional da área dermatológica, 
ela fala sobre sua visão como médica. “Além do 
funcionamento da pele, também temos conheci-
mento profundo de todos os sistemas corporais. 
O médico dermatologista é um intensivista, pois, 
muitas doenças sistêmicas têm refl exos na pele ou 
iniciam na pele. E para diagnosticá-las é preciso 
conhecimento.”
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Empresária na área da saúde, ela conquistou o seu espaço em 

Joinville com maestria, mas existiram outros desafi os que a somaram 
para tornar a sua trajetória empreendedora cheia de aprendizados e 
conquistas.

“Falando sobre dermatologia e sobre uma das suas áreas de abran-
gência - a dermatocosmiatria, foi necessário ter uma visão diferente para 
olhar em volta e usar meu conhecimento e experiência dentro de um 
mercado que, muitas vezes, está engessado em um padrão de beleza”, 
explica. Além de trazer uma visão mais sofi sticada dentro dessa área, ela 
conta com sua visão enquanto mulher empresária que está sempre em 
busca de novidades para o seu consultório.

Além disso, em um mercado como o joinvilense, em que há muitos 
profi ssionais da estética, ela conta como se mantém fi rme e crescendo: 
“Nos últimos 5 anos, a dermatologia sofreu avanços drásticos e mudou 
completamente a forma de abordagem no tratamento da beleza da 
pele. Associo as novas descobertas com minha experiência de 21 anos 
em dermatologia para trazer beleza às pacientes de acordo com suas 
idades e características físicas. Esse conjunto tem se mostrado efi caz e 
satisfatório nos resultados, deixando de lado as “receitas de bolo” que 
vemos por aí com a tal Harmonização Facial.”

E os desafi os do empreendedorismo não param por aí, porque 
além de médica e empresária, Carla também é esposa. Mas explica que 
consegue conciliar bem a administração da empresa e da casa, e se 
considera abençoada por ter encontrado um companheiro que partilha 
o trabalho na administração do negócio, da casa, o cuidado com os 
enteados, Davi e Lucas, e cuida de sua família.

FUTURO
 

Para uma médica da área dermatoló-
gica, avanços científi cos acontecem com 
certa frequência, por ser uma área que 
vem avançando rapidamente nos últimos 
anos. “Os avanços estão em todas as 
áreas: na clínica dermatológica, na cirurgia 
dermatológica e na cosmiatria.”

Ela explica que o estudo é uma cons-
tante para si e é algo que seus pacientes 
notam quando a procuram. Além disso, 
com a sua última especialização em 
cirurgia dermatológica, ela oferece 
diversos procedimentos avançados, 
como a blefaroplastia, lifting labial, peeling 
de fenol, lipoaspiração de papada, entre 
outros.

FATOS
 

• Pós- graduada em Dermatocosmiatria 
e Laser na Faculdade de Medicina do 
ABC – Santo André – SP

•  Especialista em Dermatologia pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
e Associação Médica Brasileira

•  Membro Efetivo da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia

•  International Fellow of American 
Academy of Dermatology – USA

CONTATOS:
Rua Henrique Meyer, 280  sl 504 
Ed. Helbor Offi ces.
www.carlabotasso.com.br
(47) 99790-4377
(47) 3433-8357
@carlabotassodermatologista 
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da CostaCRISTIANE

Empresária em sua cidade natal, ela conta como traçou o seu 
caminho até o empreendedorismo e ultrapassou desafi os para 
alcançar o sucesso.

Cristiane da Costa superou muitos percalços em sua 
vida. Foi através de oportunidade e autoconhecimento 
que ela alcançou o sucesso em suas empresas próprias 
através do Grupo Perfi l. Hoje é responsável por uma das 
mais renomadas imobiliárias da cidade, a Perfi l Imóveis, e 
inicia no ramo dos leilões com a Perfi l Leilões.

Conheça mais
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Nascida, criada e pretende viver para sempre em 
Joinville. Conta que quando criança, era sapeca e não 
gostava de brincar de boneca, “mas gostava de brincar na 
rua com os pés no chão, correr, jogar bola, bicicleta, chutar 
lata (risos)...”

Quando questionada sobre o que queria ser quando 
criança, conta que ser empresária não passava por sua 
mente, afi nal sempre teve o pai, que trabalhava no regime 
de carteira assinada, como exemplo. “O que eu sempre 
quis e imaginava era ser alguém importante , assim poderia 
ajudar meus pais e ao próximo, algo que faço até hoje.”

Cristiane é apaixonada pela cidade que 
nasceu e escolheu para empreender, assim como 
possui forte em sua personalidade a cultura do 
trabalho. Sua carreira começou cedo, aos 15 
anos ela passou a atuar no Banco Bradesco, 
onde permaneceu por 20 anos. “Foi meu único 
emprego durante todo esse tempo e sou muito 
grata ao banco por tudo o que aprendi.”

A mudança de carreira veio como resposta 
a uma fatalidade, um aneurisma cerebral, que 
a levou a permanecer meses em recuperação. 
“Foram 10 meses me recuperando, quando fui 
convidada pelo Ivandro da Convisa para atuar no 
ramo imobiliário”, explica.

Por ser vendedora há muitos anos, ela conse-
guiu se adaptar facilmente ao novo nicho do 
mercado. “Consegui me inserir no ramo imobi-
liário através do convite para vender o Dubai 
Tower. Juntamente com a equipe que já estava lá, 
vendemos praticamente todos os imóveis ainda 
em construção, sabendo que produtos bons são 
vendidos rapidamente.” Foram mais 10 meses 
se familiarizando com o mercado e logo encon-
trou necessidades no segmento que fariam seu 
empreendimento próprio possível. 

A TRAJETÓRIA
 

Em 2015, ela tomou a decisão de seguir 
carreira solo como empresária, mas por ser muito 
comunicativa e interativa, sentiu a necessidade 
de conviver com outras pessoas. “Eu precisava 
conviver, interagir, trocar ideias, e foi então que 
decidi abrir as portas da Perfil Imóveis, onde 
conquistamos o mercado com o atendimento 
humanizado, simpatia e preocupação em 
oferecer as melhores opções com muita agilidade 
e segurança.”

E a ideia da marca é oferecer soluções para 
a necessidade de cada cliente, por isso o nome 
Perfi l: “Como o próprio nome já diz, a minha marca 
faz um estudo sobre o perfi l do cliente, enten-
dendo qual é a melhor opção para ele, garantindo 
a satisfação e uma história repleta de realizações 
e sonhos.” Ou seja, atendimento personalizado é 
palavra de ordem na empresa.

E foi através dessa atenção privilegiada 
pensando em cada cliente como um sonho a 
ser realizado, que a empresa criada por Cristiane 
se tornou uma das mais renomadas na cidade. 
Além de ser uma imobiliária preocupada com 
a coerência no mercado em que atua, tanto 
fi nanceiramente como de forma a ter uma rentabi-
lidade assertiva aos seus contratantes.
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Em sua cidade natal ela conquistou o espaço para oferecer 

seus serviços. Entre vitórias, difi culdades e conquistas, ela se 
considera merecedora de cada passo que deu e completa: 
“Independente de gênero, somos capazes de alcançar nossos 
objetivos.” 

E isso é algo que ela passa como ensinamento para sua fi lha 
Geórgia (22), que cursa engenharia na UFSC, em Florianópolis. 
Cristiane conta que já a considera empreendedora e visionária, 
“tem liderança”, e essas são características que a mãe busca ampli-
fi car na fi lha através de uma oportunidade na Perfi l, que foi possível 
com o momento pandêmico: “Fico feliz por poder ver minha fi lha 
trabalhando, ela tem um baita potencial, o céu é o limite para ela.”

A Perfi l hoje conta com centenas de imóveis em seu catálogo 
de venda, que possui alta rotatividade, garantindo a assertividade 
e excelência naquilo que oferece aos compradores. Além disso, 
conta com uma equipe engajada e sincronizada em um mesmo 
objetivo: satisfazer as necessidades de quem acredita no seu 
negócio. “Aqui, cada um tem a Perfi l como a sua própria empresa, 
o corretor se sente responsabilizado por tudo que faz e buscando 
sempre a melhor oportunidade”, explica.

Ela também faz questão de agradecer a cada um de seus 
corretores por vestirem a camisa e fazerem da Perfi l uma empresa 
sólida. “São pessoas altamente capacitadas e envolvidas nessa 
busca de solução e o imóvel ideal. Sou grata a todos que estão 
comigo, pois sozinha jamais conseguiria atingir nossas metas e 
objetivos, gratidão aos atuais profi ssionais: Marcelo Costa, Fábio 
Farias,  Rafaela Vicente, Fabiane da Costa, Silmara Oliveira, Juliana 
da Costa, Carmen Pedroso, Enmeline Carraro, Adriana Klein, 
Rosimeri Rohveder, Julita da Cunha, Geórgia Kumlehn.”

FUTURO
 

Inovação é algo que faz parte da 
cultura de sua empresa, assim como 
surpreender os clientes com pequenas 
atitudes. Além disso, revela que com a 
Perfi l Leilões trará novas oportunidades 
para seus clientes e investidores.

Ela deixa ainda um recado de inspi-
ração: “Temos que ser humildes,  somos 
os únicos responsáveis pelo nosso 
sucesso e sozinho não chegamos a 
lugar algum”. Para além do trabalho, dá 
a devida atenção a sua vida pessoal e 
seus hobbies, diz amar adrenalina, por 
isso, gosta de navegar de jet-ski e é pilota 
cadastrada de parapente, além de praticar 
o crossfi t diariamente.

NÚMEROS
 

• 6 anos no mercado local;
• + de 1000 imóveis disponíveis à venda;
• 12 pessoas compõem a equipe 
altamente qualifi cada;

• Grupo Perfi l hoje formado por 2 
empresas, a Perfi l Imóveis e a Perfi l 
Leilões.

CONTATOS:
Rua Carlos Willy Boehn, 460. 
Sala 04
(47) 99661-5354
@cristianecostaperfi l
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DAYANE

Ela conseguiu desenvolver métodos para fazer com que, além 
dela mesma, outras pessoas e empresas tenham consciência 
que o mundo das vendas é acessível para todos.

Com experiência no ramo de vendas, a empreendedora 
se especializou em PNL (programação neurolinguística) 
e desenvolveu um método que reúne técnicas, habili-
dades e exercícios práticos na intenção, primeiramente 
de aprender e depois ensinar, a como perder o medo e a 
insegurança na hora de oferecer um produto.

Conheça mais
acessando o 
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“Acho que isso resume bem Joinville: Uma cidade 
de oportunidades”. Assim descreve Dayane Prim, 
uma empreendedora que viu em sua cidade natal a 
oportunidade de criar seu próprio negócio para ajudar 
empresas e vendedores trabalhando a psicologia por 
trás do comercial. “Sou apaixonada por nossa cidade 
e o que mais me chama atenção aqui é a variedade de 
culturas que formam nosso ecossistema. Tem pessoas 
de todos os estados e grande parte delas vieram em 
busca de oportunidades profi ssionais”, refl ete.

Com uma grande curiosidade, sempre gostou de 
conhecer pessoas, culturas, metodologias e coisas 
novas. Esse interesse pelo novo a fez uma pessoa 
entusiasta, intensa, que “mergulha de cabeça” em tudo 
que lhe chama atenção e que busca nessa intensidade 
viver em equilíbrio todos os papéis que ocupa. Porém, 
para conseguir chegar nesses atributos, ela precisou 
passar por momentos de autoaceitação na área em 
que sempre trabalhou: vendas.

A TRAJETÓRIA
 

Atuando no ramo desde os 18 anos, iniciou 
sua carreira como assistente comercial numa 
grande indústria e, com a experiência adquirida, 
experimentou outras oportunidades em grandes 
empresas. Mas se as coisas por “fora” estavam 
caminhando bem no começo, por dentro não 
estavam na mesma sintonia. 

“No início eu não me via e nem me aceitava 
como vendedora, tinha um certo preconceito com 
a palavra e um bloqueio quando pensava que eu 
teria que negociar ou apresentar o produto caso 
meu chefe não pudesse. Vivi todas as crenças 
que hoje vejo em muita gente quando o assunto 
é vendas: o medo de ser rejeitada pelo cliente e 
de não conseguir convencer alguém a comprar 
nosso produto me seguia todos os dias e a crença 
de que não tinha nascido para vender,” relembra.

Então, com o passar do tempo, Dayane decidiu 
olhar para o mundo das vendas como ciência e 
buscou conhecer técnicas, metodologias e funda-
mentos comerciais, que a permitiram confrontar os 
próprios medos. “Depois de 3 anos trabalhando 
no setor, percebi que não poderia contar só com 
um talento nato, então fi z meu primeiro curso de 
especialização com foco na psicologia por trás do 
processo de compra e aquilo fez um ‘BOOM’ na 
minha mente.” 

Com a nova forma de enxergar o desafio 
comercial, naquele momento se criou a paixão 
da futura empreendedora por leituras e conheci-
mentos que vão além do raso, e que expliquem 
neurologicamente como uma venda acontece e 
onde estão os bloqueios de quem precisa vender 
e não consegue. No início foi tudo para lhe ajudar, 
pessoalmente, a conseguir mais resultados e ser 
uma melhor vendedora. Porém, com o tempo, se 
viu também ajudando outros colegas de profi ssão.

Ao longo dos anos, passou pela indústria e 
pelo setor de automação, onde criou coragem de 
empreender. “Eu tinha uma indignação com a faci-
lidade que esse segmento espera ser comprado ao 
invés de conduzir a venda e queria contaminar os 
outros por essa paixão que estava dentro de mim.” 
Com esse sentimento, e já com especialização em 
PNL (programação neurolinguística), conheceu na 
metodologia de coaching uma forma de repassar 
para outras pessoas todo o conhecimento comer-
cial que estava adquirindo. Mesmo com toda 
a bagagem após anos de trabalhos e mais um 
grande conhecimento, ainda faltava o “ponto de 
virada” para seu próprio negócio sair do papel. E 
isso aconteceu quando lhe foi apresentado outro 
setor: a tecnologia e as startups.
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APRENDI A

REPROGRAMAR

EM  MIM  O  MEDO  DE  SER 

REJEITADA  PELO  CLIENTE

 E   A CRENÇA  DE  QUE  NÃO 

NASCI   PARA VENDER”

EMPREENDER EM 
JOINVILLE

 
Após trabalhar em uma empresa de software e ver que a forma de 

vender estava mudando, Dayane viu uma oportunidade de aplicar o 
conhecimento da venda tradicional num modelo novo que veio para 
ser tendência no comercial das empresas. “Ali vi inúmeras empresas 
mudando a forma de vender, fazendo isso de dentro das suas sedes 
sem precisar investir tanto em vendedor externo. Vi também uma sede 
por aprimorar o processo comercial e uma necessidade gigante de 
formar mão de obra especializada, já que tem tanta gente que não acre-
dita que pode vender.”

Com isso, criou, em 2015, o Performme, um laboratório de consul-
toria e treinamento que trabalha,  especialmente, com o despertar 
da consciência através das vendas. Com métodos especializados, a 
empresa atua no comportamento comercial e desenvolvimento de 
times comerciais com metodologia própria e uma abordagem humana 
focada em evidenciar as habilidades comerciais que nem todo indi-
víduo acredita ter. 

Com o seu negócio posto em prática, os estudos, que já eram 
recorrentes, se intensifi caram. Neurociência, psicologia das vendas, 
comportamentos e mais de 17 metodologias diferentes para conduzir 
uma venda. Todos esses assuntos se tornaram cada vez mais presentes 
e refi nados, o que fez com que percebesse a importância de alguém 
levar para empresas e vendedores um outro olhar para lidar com os 
medos e incertezas de como começar uma atuação comercial. 

Atualmente, atende empresas de todo o Brasil, com consultoria, 
treinamentos e mentorias para desenvolver o time ou a estratégia 
comercial. Mas nem tudo se resume a vendas, comportamento, psico-
logia comercial e neurociência das vendas. Para ter uma empresa 
é necessário saber de tudo um pouco. “São coisas que a gente só 
aprende quando a necessidade vem. Eu sempre fui ótima vendedora, 
mas para empreender é preciso olhar para a empresa como um todo 
e me vi obrigada a me desenvolver na parte administrativa, fi nanceira e 
processual para fazer a empresa chegar onde está hoje.”

FUTURO
 

Com o sucesso dos conteúdos 
entregues exclusivamente para clientes, 
em forma de treinamentos, o método do 
Performme tem novidades neste ano de 
2021. Com uma alta procura, a empresa 
entregará, de maneira presencial e 
digital, todo o conteúdo de consultoria 
em formato de treinamento, para ajudar 
de forma rápida o máximo de empresas 
e vendedores possíveis a montar um 
processo comercial, realizar uma boa 
abordagem com o cliente e a mudar 
o “mindset” para descobrir que todos 
podem e conseguem vender. 

“No nosso site as pessoas que dese-
jarem encontrarão todo o conteúdo que 
desenvolvemos ao longo desses 13 anos 
de experiência, de forma didática e prática 
para aplicar nas vendas, no time e no 
processo e ver os resultados chegarem 
mais rápido. Estamos ansiosos por esse 
lançamento e abertos a então contribuir 
mais com quem tiver contato com a nossa 
metodologia”, revela Dayane.

NÚMEROS
 

• 13 anos atuando com vendas;
• 7 anos empreendendo;
• Mais de 1500 vendedores impactados 
com treinamento

CONTATOS:
(47) 98806-5866
@performme
Cursos: performme.com.br
Roupas: Manuá Boutique
@manuaboutiquee
Joias: Con.te | @queroconte
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Zimmermann
EMANOELY

Através das suas formações, construiu uma empresa completa 
que fornece serviços de arquitetura, engenharia e design em 
um só lugar.

Com fortes valores pessoais, ela tem os estudos 
como combustível para a vida, por isso, após se formar 
em Administração, Marketing e Engenharia Civil, foi na 
Arquitetura que encontrou sua maior vocação.

Conheça mais
acessando o 
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Emanoely é joinvilense de coração e paranaense 
de nascença. Veio muito cedo para Joinville, aos 13 
anos, e teve que aprender a amar a cidade por ter se 
separado da cidade em que nasceu ainda na infância, 
além da diferença da cultura local. “Meus pais vieram 
para Joinville a trabalho, com o passar dos anos eu 
passei a amar Joinville e hoje não mudo daqui por 
nada”, diz.

Muito apegada aos avós, com quem ela morou até 
a idade em que se mudou, conta que recebeu uma 
educação muito pautada em valores de valorização do 
próximo, por isso, umas das coisas que não suporta é 
injustiça. “Venho de uma família parte indígena, meu 
avô só foi usar calças pela primeira vez aos 18 anos, 

e foi deles que herdei uma criação muito 
correta, me mostraram sempre o que era 
certo e errado, prezando muito pela justiça.”

Além disso, foi através do avô paterno que 
ela conheceu uma das áreas que viria a seguir 
na idade adulta. Ela conta que ele era Mestre 
de Obras em construtoras de grande porte e 
sempre contava histórias das construções em 
que trabalhava, algo que a encantava.

Uma mente inquieta, ela encontrou nos 
estudos a fórmula perfeita para aproveitar 
o máximo de si. “Eu gosto muito de estudar, 
entrei na faculdade com 16 anos, formei em 
Administração e em seguida fi z uma pós em 
Marketing, depois, não contente ainda, resolvi 
fazer a faculdade dos meus sonhos. Fiz 
Engenharia Civil em tempo recorde, 3 anos 
e meio. Estudava de manhã e à noite, uma 
loucura”, revela.

A TRAJETÓRIA
 

Há cerca de 4 anos ela atua na área da 
Engenharia Civil através do seu escritório 
Emanoely Zimmermann Projetos e Interiores 
e não parou de estudar, no próximo ano se 
forma em Arquitetura e Urbanismo. “Chegar 
até onde estou não foi fácil!”, comenta.

Ela é uma mulher muito decidida e seguiu 
seus instintos em busca da sua realização 
profi ssional. “Comecei a estudar muito nova, 
e quando percebia que não estava realizada 
eu me desafi ava a buscar algo que realmente 
fizesse sentido para mim. Quando decidi 
entrar para a faculdade de Engenharia Civil, 
muitos acharam loucura, falavam que não ia 
dar conta de trabalho, estudos e fi lha. Mas eu 
consegui.”

Depois de formada, começou a atuar 
como autônoma, mas como não tinha expe-
riência na área, em seus primeiros trabalhos 
contou com o auxílio do Engenheiro Aldo 
Borges. “Ele me ensinou a começar na linda 
profi ssão que é a construção civil, onde me 
achei como profi ssional na área de interiores 
e reformas residenciais/comerciais”, explica. 

E foi por conta dessa paixão por interiores 
que ela decidiu entrar na graduação de 
Arquitetura e Urbanismo, na qual se forma no 
próximo ano. “Nossa vida é um eterno apren-
dizado, sempre em busca de melhorias. E 
como principal objetivo, nunca desistir de um 
sonho que se tem!”

MATÉRIA DE
CAPA
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NOSSA  VIDA 

É  UM  ETERNO 

APRENDIZADO, 

SEMPRE  EM  BUSCA 

DE  MELHORIAS . E 

COMO  PRINCIPAL 

OBJETIVO,  NUNCA 

DESISTIR  DE  UM 

SONHO  QUE

SE  TEM!”

EMPREENDER EM 
JOINVILLE

 
O empreendedorismo faz parte de sua vida desde sempre, quando 

criança, a mãe tinha uma loja de tintas, onde aprendeu muito sobre 
como atender bem as pessoas e até hoje se inspira na mãe. Mas a 
loja não é o único empreendimento, tiveram, verdureira, pizzaria e 
loja de móveis. “Trabalhei desde meus 13 anos atendendo telefone, o 
público, tirando pedidos, emitindo nota fi scal e fazendo até entregas”, 
compartilha. 

Até os 30 anos ela esteve ligada aos negócios familiares quando 
decidiu seguir sua carreira solo e foi muito encorajada por sua mãe e 
seu padrasto Gelson. “Ser empreendedor é um grande desafi o. Temos 
que ter jogo de cintura para tudo e saber lidar com os problemas ines-
perados que sempre aparecem. Essa escola de empreendedorismo 
com minha família me fez crescer demais.”

Mãe da Rafaela (11), recentemente casou-se com William 
Zimmermann e espera ansiosamente pela sua festa de casamento, que 
precisou ser remarcada para o próximo ano, por conta da pandemia. 
E é com o esposo que divide a sua empresa, na qual ele, que está se 
formando em Design de Interiores, é responsável por todo o departa-
mento de design.

Entre os desafi os encontrados nessa trajetória empresarial, os 
maiores estavam atrelados a medos e inseguranças, tendo em vista que 
sempre teve ao seu lado a mãe e o padrasto. Mas tudo isso foi supe-
rado através da parceria com William. “Meu marido me deu total apoio, 
deixou o trabalho dele para me ajudar a realizar um sonho e mostrar que 
podemos sim conquistar grandes coisas começando do zero. Graças a 
ele, venci o medo e corri o risco. E hoje temos um escritório de projetos 
lindos, mais do que sonhei até”, compartilha.

E esse incentivo serviu também para auxiliá-la a superar outro 
desafi o, mas que sentia na pele sozinha, o de ser mulher na área da 
engenharia, área predominantemente masculina. Mas foi com perse-
verança e posicionamento que ela enfrentou e segue conquistando 
vitórias diárias para ela e para outras mulheres que ainda estão trilhando 
seus caminhos. Um exemplo disso foi o fechamento do escritório físico 
em meio à pandemia e a abertura em sequência de um novo espaço no 
Helbor Dual Offi ces e Corporate, a realização de um sonho. 

FUTURO
 

O futuro já está acontecendo na 
empresa de Emanoely, a mudança para 
o novo espaço e um rebranding de sua 
marca trouxeram novos clientes e resul-
tados surpreendentes para si. “Estamos 
sempre em movimento, buscando nos 
conectar cada vez mais com nossos 
clientes, tornando nossa marca mais 
conhecida, mas as novidades ainda são 
um segredo (risos), muitas coisas estão 
por vir.”

NÚMEROS
 

• 3 graduações e 1 pós-graduação 
realizadas; 

• Empresa com 2 anos de mercado;
• + de 180 projetos realizados.

CONTATOS:
Rua Expedicionário Holz, 550. 
Sala 817 – Edifi cio Helbor Dual 
Offi ces e Corporate
(47) 997493113
@ezimmermannprojetos
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EngelmannFERNANDA

MATÉRIA DE
CAPA

Visionária, ela conseguiu adequar seus conhecimentos para se 
tornar uma empreendedora de sucesso.

Focada nos estudos, mas também na vida profi ssional, 
ela conseguiu criar suas oportunidades e aproveitar tudo 
o que o mercado tinha para lhe oferecer. Já está há mais 
de uma década à frente de sua agência de marketing e 
entende a necessidade da reinvenção e inovação para 
atingir cada vez mais sucesso. 

Conheça mais
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Fernanda nasceu e cresceu em Joinville, algo que 
fez muita diferença para si tendo em vista a liberdade e 
segurança da cidade, além de vivenciar uma infância 
cercada de animais como porcos, patos e galinhas que 
a família possuía, tinha todos os seus familiares, que não 
eram poucos. “Família bem grande, cada avó teve 9 fi lhos, 
portanto, 16 tios, muitos primos e assim por diante.”

Desde a infância era muito incentivada pelos pais a 
estudar, por isso, sempre esteve matriculada em bons colé-
gios da cidade, mas o empenho já era algo que fazia parte 
de si, “Sempre fui CDF, até hoje amo estudar”, comenta. 

Além disso, ela brinca que ainda na infância 
o seu maior sonho era “ser uma sereia”, ou seja, 
sempre teve liberdade criativa. Mas com o tempo 
a vocação para ser professora começou a se 
mostrar presente, ela conta que ser catequista foi 
onde ela pode utilizar esse dom.

A TRAJETÓRIA
 

O início de sua carreira profissional acon-
teceu através do Jornal A Notícia, na época em 
que as assinaturas do jornal impresso ainda 
eram vendidas por telefone. “Minha primeira 
experiência profi ssional foi como operadora de 
Telemarketing no antigo Jornal A Notícia, assim 
tudo começou.” A partir disso, o mundo do 
marketing passou a estar presente em sua vida de 
diferentes formas.

Em seguida, foi assistente de Marketing na 
Comercial Salfer, depois Coordenadora de marke-
ting, Analista, Consultora, e essas experiências 
serviram para que ela crescesse gradativamente 
nessa área, adquirindo cada vez mais conheci-
mento, lidando com os desafi os do mercado e 
criando o seu projeto para até abrir o seu próprio 
negócio em 2013, o Human Evolution Institute, 
repaginado como “FeShow” em 2020. 

“Tudo sempre foi com muito esforço e busca 
de aperfeiçoamento. Desde o início conquis-
tamos uma boa carteira de clientes, o que auxiliou 
o nosso estabelecimento no mercado.” Sendo 
assim, quando uma crise em 2015 e 2016 abalou 
o cenário nacional, eles conseguiram se manter e 
entenderam ainda mais a importância do planeja-
mento fi nanceiro empresarial.

Com a chegada de uma nova crise em 2020, 
dessa vez econômica e sanitária, Fernanda 
entendeu que além de todo o lado problemático 
do momento, ela poderia tentar tirar o melhor 
disso e foi o que fez. “Com todos os atendi-
mentos presenciais cancelados, melhoramos 
nossa prestação de serviços através do online, 
repaginamos nossa apresentação no mercado 
e, neste cenário mundial de grande difi culdade, 
deslanchamos com os produtos digitais, como: 
análises e indicadores de Instagram, criação 
de landpage – página de vendas – loja virtual, 
webdesign, calendário editorial, onde o cliente 
não precisa se preocupar em gerar conteúdo 
para o seu público, o queridinho do público que 
é o lançamento de infoprodutos, e muitos outros 
produtos e serviços.”
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SINTO-ME  REALIZADA, 
AFINAL, SÃO  MAIS 

DE  DEZ  ANOS 
ATUANDO  NA  ÁREA  DO 

EMPREENDEDORISMO 
FEMININO  E  CRIAÇÃO 
DE  CONTEÚDO  COM 
MARKETING  DIGITAL”

EMPREENDER EM 
JOINVILLE

 
Fernanda é uma mulher considerada “pé no chão”, ela sabe ler 

as características do momento que vive e adequar a realidade da 
empresa a isso. Não é à toa que está há tantos anos se mantendo 
no mercado. “Ou seja, nunca foi fácil empreender! Mas temos a 
convicção de que os desafi os nos tornaram mais fortes e cientes 
de nossas capacidades. Não sobrevivemos na inércia, jogamos o 
jogo da vida.”

Dar o primeiro passo na abertura da empresa foi uma decisão 
somada ao incentivo de seu sócio e esposo Julio Cesar. “Ele já era 
empresário e sempre acreditou no meu potencial.” Com o Human 
Evolution Institute, ela se desenvolveu no nicho de atendimentos 
de coaching e desenvolvimento humano, mas também conse-
guiu focar nos atendimentos de marketing, criação de conteúdo 
e mídias sociais, segmento que vem crescendo muito na última 
década. 

Sobre os desafi os, ela conta que o lado econômico é sempre 
o mais difícil e está constantemente aprendendo. “Desde que 
começamos a empreender, a economia hora estava em crise, hora 
em pandemia, etc. No início também não estávamos estruturados, 
fazíamos tudo, vendas, atendimento, acompanhamento, entrega, 
cobrança, pós-vendas... e com isso não tínhamos capacidade 
produtiva para atender mais clientes, ou seja, entendemos com o 
tempo a importância de confi ar e expandir”, explica.

FUTURO
 

Para os próximos anos, ela segue se 
desenvolvendo ainda mais no digital e em 
novas vertentes de mídias sociais. “Com o 
advento do digital, nossa empresa espe-
cializou-se ainda mais em lançamentos 
de produtos digitais, com o objetivo de 
fazer nossos clientes construírem um 
negócio sólido na internet. O lançamento 
de produtos digitais é uma metodologia 
de marketing que tem como objetivo gerar 
grandes fl uxos de receita em um curto 
espaço de tempo.”

NÚMEROS
 

+ de 10 anos como empreendedora
+ de 10 anos no mercado
+ de 500 clientes atendidos

CONTATOS:
(47) 98869-3853
@fernandaengelmann
/fernanda.engelmann.98

E ainda, como mãe de uma jovem de 
15 anos, Suzana Engelmann Martinelli, 
ela se orgulha de ser um espelho para a 
fi lha que já é empreendedora e sabe o 
caminho que quer seguir. “Sinto-me reali-
zada, afi nal, são mais de dez anos atuando 
na área do empreendedorismo feminino 
e criação de conteúdo com marketing 
digital. Para mim, ser mãe e mulher 
empreendedora é uma força extra que me 
impulsiona a ser cada dia melhor.”
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de MelloGIULIANO

Movido por desafi os, é hoje o proprietário de um dos 
restaurantes mais conceituados de Joinville.

Dono de uma sensibilidade única para a vida e para 
os negócios, ele sempre se encontrou como empre-
endedor em diferentes nichos. E somado a sua paixão 
pela cozinha, ele desenvolveu um empreendimento de 
alto padrão, o restaurante e buffet de eventos Combray 
Gastronomia, que atende com excelência os mais 
diversos tipos de eventos, desde os pequenos, até os 
grandes eventos de pavilhão, e é o vice-presidente do 
Convention & Visitors Bureau de Joinville e região. 
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MATÉRIA DE
CAPA

Giuliano, ou Giu, como é conhecido, nasceu no muni-
cípio de Gaspar/SC, mas sempre teve suas raízes muito 
ligadas à Joinville. Seus pais, nascidos e criados na cidade 
das fl ores, encontraram uma oportunidade na pequena 
cidade vizinha à Blumenau e lá desenvolveram um 
comércio de tintas. “Eles saíram de Joinville para empre-
ender, tiveram muito sucesso enquanto estavam casados 
e eu fui literalmente criado embaixo do balcão da loja de 
tintas, gosto de pensar que foi ali que a paixão por empre-
ender começou.”

Como sua vinda para Joinville se deu ainda na infância, 
aos 8 anos, ele diz sentir-se joinvilense. “Tenho uma ligação 
afetiva com a cidade em que nasci, gosto muito de lá, mas 
eu era muito novo quando vim para cá, por isso me consi-
dero joinvilense, além do mais, casei com uma joinvilense, 
meus fi lhos nasceram aqui e minha história foi toda cons-
truída na cidade.”  Ele conta ainda que sua mãe voltou e foi 
trabalhar na área de paisagismo e fl oricultura, e sempre foi 
uma pessoa que batalhou muito e que tinha valores muito 
bem estabelecidos.

Além disso, muitos valores que segue até hoje vieram 
da criação de uma mãe praticamente solo, que sempre 
incentivou os fi lhos a almejarem e lutarem por seus obje-
tivos, tudo isso pautado em educação de qualidade e muito 
suporte emocional. “Meu pai continuou em Gaspar e minha 
mãe volta para Joinville com dois fi lhos pequenos, nós não 
tínhamos grandes condições fi nanceiras, mas ela sempre 
buscou nos dar o melhor, sacrifi cou boa parte da sua vida 
para dar para mim e minha irmã a melhor estrutura que 
estava ao seu alcance.”

A TRAJETÓRIA
 

Empreendedor nato, característica presente 
em toda a sua família, ele abriu sua própria 
empresa aos 18 anos, no segmento de tecnologia 
da informação e ao longo dos anos experimentou 
novas áreas até encontrar a que realmente trazia 
realização profi ssional e segurança fi nanceira. 

Foram alguns anos amadurecendo enquanto 
gestor e administrador, até que a culinária chegou 
em sua vida, em meados dos anos 2000. “Eu 
sempre gostei de cozinhar e servir, tanto que nas 
festas de família eu era o garçom da festa, além 
disso, desde pequeno a minha mãe me ensinou a 
me virar sozinho, cozinhar os pratos que ela fazia 
e fazer tudo bem feito”, conta, e as somas dessas 
qualidades culminaram na primeira oportunidade 
na área, onde junto com dois amigos criaram o 
Zoco Deck Lounge, junto ao Bali Hai de Porto 
Belo/SC. 

No primeiro ano do Zoco, eles perceberam 
que precisariam ir além da venda de bebidas, 
foi então que passou a se profissionalizar na 
área gastronômica. “Comecei a buscar cursos 
profissionalizantes no Senac, Workshops de 
gastronomia, além de pesquisas e estudos 
pessoais.” 

Em um destes cursos, ele se deparou com a 
culinária espanhola e sua variedade de sabores, 
fi cou encantado com as possibilidades e lançou 
um desafi o para a professora do curso, a madri-
lenha Esperanza del Olmo, a criarem um bar 
de tapas — aperitivos tradicionais da cultura 
espanhola e que possuem infl uências de todo 
o mundo — em seu empreendimento na praia. 
“Foram 5 anos nessa experiência em Porto Belo, 
morávamos em Joinville e abríamos o bar nos 
fi nais de semana e temporada, sou muito grato 
a tudo o que aprendi nesta etapa, mas após um 
tempo eu e meu sócio decidimos fechar e eu 
voltei para Joinville.” 

Nesse momento de retorno, ele decidiu 
passar um período auxiliando sua mãe e sua irmã 
no negócio voltado a embalagens e fl oricultura da 
família, mas não deixou o espírito empreendedor 
de lado: “Eu nunca parei de me reinventar, tive 
uma lojinha para vender acessórios em raves 
e festivais aos finais de semana, e durante a 
semana enchia o carro de mercadoria e vendia 
os produtos da minha mãe de porta em porta 
nas fl oriculturas das cidades da nossa região. 
Minha mãe sempre me orientou e me incentivou 
em tudo que eu fazia: ‘Se for gastar teu tempo 
para fazer algo faça sempre bem feito, entregue 
sempre o melhor, pois o mercado será cada vez 
mais exigente e ser bom será para poucos’.”
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O Combray Gastronomia, que completa 8 anos em julho deste 

ano, foi desenvolvido gradativamente, graças à visão empreendedora 
e destemida de Giuliano, além do apoio da sua esposa Camila. Antes 
do restaurante existir, uma oportunidade como gerente de alimentos 
e bebidas na Expoville colocou Giuliano em contato com o mundo 
das operações de pavilhão, mas apesar de ter feito a entrevista, a vaga 
acabou sendo deixada de lado num primeiro momento.

Passados alguns meses, os gestores do local o chamaram e 
lançaram um desafi o inesperado para organizar em três dias a venda 
de bebidas para um evento de médio porte. “O que me move é o novo, 
eu aceitei aquele desafi o que para mim naquele momento era gigante, 
conversei com alguns contatos que me forneceram os produtos neces-
sários para a operação, e na primeira noite, só de água, eu vendi 900 
unidades. Dali pra frente os desafi os passaram a crescer, começamos 
a fornecer alguns alimentos e gradativamente as coisas aconteceram.”

Em julho de 2013, junto com a concessão da Expoville, nasce o 
Combray Gastronomia, que inicialmente era um projeto de dois grandes 
nomes da gastronomia de Santa Catarina, Marcos Fritzke e Rica Cubas. 
Giuliano iniciou no Combray como Gerente Geral, mas devido ao seu 
comprometimento e perfi l profi ssional, logo ganhou seu espaço dentro 
da empresa até adquirir a sua totalidade. “Tive grandes professores que 
me conduziram nos meus primeiros passos na área de grandes eventos, 
eu sabia que não existia curso que ensinasse o que eu estava vivendo, 
desde o início o objetivo era ser impecável nas operações de pavilhão e 
eu mergulhei nisto, o segredo era ser um camaleão”, brinca, isso porque 
ele conseguia atender com excelência desde a alimentação para os 
montadores das feiras, expositores, até grandes banquetes para encer-
ramento de congressos.

Com muita sabedoria e simplicidade, ele fala sobre o que acredita 
ser essencial para conquistar o sucesso e ter coragem para se submeter 
a novos momentos de vida. “Eu sempre coloquei a minha essência em 
tudo que eu fi z, aqui não é diferente, é muito gratifi cante poder entregar 
os eventos e viver a experiência junto ao cliente, cada evento tem a sua 
identidade, nenhum dia é igual ao outro. Outra coisa que faz parte de 

FUTURO
 

Como é possível perceber, Giuliano é 
um homem em constante movimento, por 
isso os seus objetivos estão em constante 
evolução e novos desafi os são sempre 
bem-vindos. Dito isso, ele menciona 
que está inaugurando agora em agosto 
um novo restaurante dentro do Joinville 
Country Club, onde pretende entregar 
o melhor da mais alta gastronomia para 
o público joinvilense, além de assumir 
os serviços de alimentação de eventos 
sociais do complexo Lago da Serra em 
Campo Alegre.

NÚMEROS
 

• Mais de 20 anos empreendendo na 
cidade;

• Crescimento de mais de 350% só em 
2018;

• Já realizou eventos para mais de 4.000 
pessoas.

CONTATOS:
Combray Gastronomia: 
Parque Hansen - R. Gothard 
Kaesemodel, 254 - Anita 
Garibaldi
(47) 3031-4133
@combraygastronomia

mim é a fi delidade aos meus valores e prin-
cípios. Honestidade, comprometimento, 
justiça, respeito e principalmente valorizar 
todos aqueles que trilharam e trilham o 
caminho com você, pois você nunca vai 
chegar a lugar algum sozinho”, explica.

E foi assim que em 2017, surgiu um 
novo desafi o através de um convite do 
Chef Rica Cubas, assumir com exclu-
sividade o Centrosul de Florianópolis. 
“Sempre quis voltar a trabalhar com o 
Rica, com nossa parceria e sociedade em 
Floripa tivemos um boom de crescimento, 
pois fi camos responsáveis pela alimen-
tação de dois dos maiores pavilhões do 
sul do Brasil, chegando a atender eventos 
com mais de 4.000 pessoas.”

Além disso, ele oferece o serviço de 
Catering, para eventos externos e desde 
janeiro de 2019, opera também com o 
restaurante Combray Gastronomia no 
Parque Hansen, onde proporciona diaria-
mente almoços e eventos em seu espaço.
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Fantoni
JANA

Fisioterapeuta dermato-funcional, ela realizou o sonho de ter 
sua clínica própria e desenvolveu protocolos inovadores de 
estética corporal.

Janaína Fantoni Bencke, mais conhecida como Jana 
Fantoni, sempre teve seus objetivos muito claros, queria 
seguir a profi ssão que escolheu para si e atuar em seu 
espaço próprio, com seu nome e sua personalidade.
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Natural do Rio Grande do Sul, ela cresceu em 
Chapecó/SC junto a sua família, que  lá  vive até hoje. 
O sonho de seguir no segmento da estética teve início 
ainda na sua adolescência. “Desde aquela época 
eu sonhei em trabalhar com a estética, principal-
mente a corporal. Nunca tive dúvidas, mas certezas”, 
compartilha.

Parte de sua obstinação em seguir nessa área 
se deu por uma luta pessoal. “Hoje eu sei que a 
minha luta contra a balança na adolescência só 
serviu de incentivo e fortaleceu meus objetivos, 
quase que uma visão no poder de ajudar as 
pessoas alcançarem a autoestima através da esté-
tica, saúde e bem-estar.”

Sendo assim, ela decidiu seguir como 
profi ssão a fi sioterapia, tendo em vista a possi-
bilidade de atuar com estética através da área 
de dermato-funcional, algo pouco divulgado há 
alguns anos atrás, mas que a permitiriam ter todo 
o conhecimento necessário para desenvolver 
protocolos e estudar a fundo as necessidades 
fi siológicas. “Iniciei a faculdade de fi sioterapia em 
Curitiba e terminei em Joinville”, explica.

A TRAJETÓRIA
 

Por ser uma mulher muito ativa, Jana sempre 
trabalhou muito para conquistar os seus objetivos. 
Sendo assim, ao fi nalizar a graduação, ela saiu da 
faculdade para uma “salinha no meu apartamento” 
e começou a distribuir cartões na academia que 
frequentava e na vizinhança. “Saí com o canudo 
na mão e deixei o medo, isso há mais de 20 anos 
atrás”, diz.

“Saí da faculdade direto para a prática, onde 
procuro me aperfeiçoar cada dia mais. Eu sempre 
soube o que queria fazer, onde queria chegar e 
como queria chegar. Queria o meu espaço, meu 
nome e minha marca.” E assim seguiu batalhando, 
logo precisou mudar o local em que atendia 
porque a demanda só crescia.

Ela conta que na época tudo era muito difícil, 
tudo com muito trabalho. Lembra que nos fi nais 
de semana, fi cava fazendo a pátina nos guarda-
-roupas, porque não tinha dinheiro para comprar 
móveis sob medida para sua clínica. Tudo com 
muito trabalho, estudo e sem poder almoçar. Jana 
nunca se acomodou, nunca parou de buscar 
novas técnicas e de buscar os melhores resultados 
para suas clientes.

“Tenho muito orgulho da minha trajetória e 
das minhas lutas. Para chegar onde cheguei, na 
empresa Jana Fantoni. Para que você se torne uma 
empreendedora é necessário, diria fundamental, 
que você empreenda a sua vida, tenha consci-
ência do seu propósito, da história que deseja 
construir e viver os dias. É viver a melhor visão de si 
mesma, e tomar as rédeas de sua própria vida e de 
seu negócio”, fi naliza.

67



MATÉRIA DE
CAPA

NADA  É  SORTE. 
BUSQUE  TODOS  OS 

DIAS  SUA  MELHOR 
VERSÃO,  FOQUE  EM 

SOLUÇÕES,  SEJA 
POSITIVA,  ESTUDE 

MUITO”

EMPREENDER EM 
JOINVILLE

 
Desde o início da sua carreira depois de formada, ela sempre foi 

empreendedora. Conta ainda que iniciou sozinha, depois contratou 
seu primeiro funcionário e hoje, além de atuar na fi sioterapia estética 
na Jana Fantoni, têm também o Espaço Hair, que conta com 20 cola-
boradores. “Aqui nós oferecemos o que há de melhor na estética facial, 
corporal e Hair. Equipamentos de ponta, protocolos de tratamentos 
inovadores.”

Além disso, ela conquistou sua carteira de clientes através de uma 
das características principais de sua clínica, a excelência no atendi-
mento. “Toda equipe está orientada a enxergar cada cliente como o ser 
que mais amamos no mundo, nossa mãe”, compartilha.  

A informação é algo que ela valoriza muito, desde a sua formação, 
por isso, utiliza as redes sociais como um canal de informação, com 
muita seriedade e cuidado. “Todo conteúdo é avaliado criticamente”, 
explica. E fala ainda sobre a importância de mostrar o seu trabalho 
nas redes: “É importante teu público enxergar que a proposta do seu 
produto ou serviço realmente agrega valor àquela área, e que é vanta-
joso pagar por isso.”

Deixa também uma mensagem para todos aqueles que lutam 
diariamente pelo empreendedorismo. “Nada é sorte. Tudo é resultado 
de muito trabalho, amor e dedicação. Busque todos os dias sua melhor 
versão, foque em soluções, seja positiva, estude muito. Eu acredito que 
dentro de cada mulher existe uma fonte de força, poder e coragem; e 
está tudo aí disponível, basta que se tenha disposição para olhar para 
dentro de si.”

E para além da Jana empreendedora, ela comenta que recarrega 
suas energias fazendo o que adora. “Adoro dormir (risos), estar com 
meu noivo, com minha família e sobrinhos, que amo de paixão. Gosto 
também de estar entre amigos e amo conhecer lugares diferentes.”

FUTURO
 

Como Jana trabalha todo dia como se 
fosse único, porque são, ela já está vivendo 
o futuro que sempre sonhou. Atualmente 
vive o sucesso que foi o lançamento do 
protocolo que desenvolveu, o Secret 
Jana Fantoni. “É um sucesso absoluto e 
foi fruto de muito estudo e experiência.” 
Ela conta que esse é um protocolo paten-
teado e personalizado para perdas de 
grandes medidas desejadas pela cliente: 
abdômen, coxas, braços, glúteos e outras 
áreas.

Por fi m, traz a maior novidade da sua 
marca: “Até o fi nal do ano realizarei o meu 
maior sonho. Terei meu próprio espaço, 
que é um orgulho para mim, pois, após 
mais de 20 anos, voltarei para o lugar 
onde comecei minha trajetória. Na época 
o imóvel era alugado e nem dinheiro para 
os móveis eu tinha.” 

Dessa vez ela pôde planejar cada 
detalhe. “Tudo foi muito bem pensado. 
Cada cantinho, cada espaço, cada 
detalhe. Um espaço inspirado para meus 
clientes e colaboradores. Acredito que 
estava escrito nas estrelas, voltar ao lugar 
onde tudo começou.”

NÚMEROS
 

• Há mais de 20 anos no mercado;
• Conta com 20 colaboradores;
• Proprietária de 2 marcas, a Jana 
Fantoni e o Espaço Hair.

CONTATOS:
(47)3422-1793
(47)99629-8014
@clinicajanafantoni
www.janafantoni.com
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A proprietária da Empório Loba conta suas conquistas e 
desafi os no comércio até se tornar uma empresa sólida no 
mercado catarinense.

Ela sempre teve como objetivo realizar seus sonhos, 
correu atrás de tudo o que precisava para crescer 
enquanto professora, empresária, mãe e pessoa. Uma 
mulher que serve de exemplo para muitas outras, 
compartilha sua trajetória rumo ao sucesso com a 
Empório Loba.



O empreendedorismo corre nas veias de Juliana 
Zélia Brandt. Ela, que nasceu em Joinville, sempre viu 
o dia a dia do comércio sendo vivenciado na rotina 
da sua casa. “Meus avós tinham comércio, meu pai e 
tios eram representantes comerciais, minha mãe traba-
lhava com vendas.”

E algo que faz parte da sua personalidade, desde 
a infância, é a necessidade de ser independente, por 
isso, sempre que tinha a oportunidade de vender algo, 
fosse da distribuidora do pai, ou fazer bijuterias para 
vender, ela tomava o desafi o para si e se sentia muito 
bem em estar conquistando algo seu.

Além disso, o trabalho também é algo muito 
forte em sua vida. “Eu amo trabalhar e isso me 
traz muita satisfação e realização, vivenciando os 
desafi os do dia a dia, lidando com as demandas 
e se relacionando com outras pessoas.”

Sendo assim, ela aproveitava toda oportu-
nidade de se desenvolver como pessoa em um 
novo emprego ou em um novo curso. “Eu fazia 
vendas particulares, trabalhava como voluntária 
de um centro social, de uma dentista, me formei 
em Pedagogia com ênfase em Administração, fi z 
Design de Moda e pós em Gestão de Marketing”, 
conta.

A TRAJETÓRIA
 

Natural de Joinville, aos 26 anos ela foi para 
Florianópolis, atuou como professora, e conti-
nuou estudando em outras áreas. “Eu estudava 
como ouvinte no curso de português, alemão e 
história, fazia também voluntariado com crianças 
soropositivas.” Em seguida, atuou como profes-
sora alfabetizadora e cerca de um ano depois, 
retornou para Joinville e passou a atuar em um 
hotel da cidade e brinca deixando um ditado que 
a move: “Parado se carrega pedra”.

Por ser uma pessoa muito comunicativa, ela 
sempre fez bons contatos por onde passava. 
Sendo assim, quando decidiu sair do emprego 
que possuía para abrir sua própria loja, a Empório 
Loba, ela pôde contar com os seus pais para 
dar o primeiro passo. “Como os meus pais eram 
distribuidores e representantes de meias e 
lingeries, eu consegui esse primeiro suporte para 
vender boas marcas”, conta.

Mas a sua trajetória nunca foi fácil. “Tive 
muita difi culdade fi nanceira, que perdurou por 
muitos anos, uma das coisas que fi z para ultra-
passar essa crise foi estender o horário comercial 
padrão por mais 3 horas diárias, além do horário 
que trabalhava antes e depois de abrir a loja.” Por 
outro lado, com muito otimismo e acreditando 
em seu potencial, ela conseguiu vencer as difi -
culdades e solidifi cou a sua marca. 

Ela menciona ainda que no início os desafi os 
eram muitas vezes processuais, como vendas, 
trocas, layout de loja, vitrines, compras de 
coleção, além dos desafi os de ser uma mãe solo 
que empreende. “O horário de trabalho na loja 
era muito extenso, então as meninas passavam 
muito tempo por lá, várias vezes tive que ser fi rme 
com elas, mas pude ensiná-las a importância de 
serem independentes.”

MATÉRIA DE
CAPA
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“POSSO 
GARANTIR

QUE  TEM   MUITA 
COISA  VINDO  AÍ 

 E  QUEM 
CONHECE  A 

NOSSA  MARCA 
SABE  QUE  É 

COISA  BOA.”

EMPREENDER EM 
JOINVILLE

 
“Apesar dos desafi os de ser lojista, eu sou encantada pelo meu 

trabalho, sou apaixonada”, conta. Ela acredita que os empreendedores 
precisam ter muito otimismo, acreditar no seu negócio e valorizar cada 
detalhe, para que os outros também passem a fazer isso.

A construção da identidade visual da sua marca foi algo muito 
pessoal e até hoje é possível perceber sua personalidade no atendi-
mento ao público, nos espaços e nos produtos oferecidos. “Eu viso o 
bem-estar do próximo, gosto de encantar as pessoas, é algo que me 
traz satisfação, por isso, tudo foi pensado com base nisso, não tem nada 
na minha loja que eu não presentearia alguém que amo.”

As escolhas que faz para a sua marca, sendo elas os principais 
motivos por tornar a Empório Loba um empreendimento sólido, são 
pautadas em vivências pessoais, ou seja, ela não vende produtos em 
que não acredita. “Os produtos que ofereço fazem parte de momentos 
muito especiais da vida das pessoas, um exemplo que tiro por mim foi 
quando ganhei o meu primeiro sutiã e ele não era muito bonito ou com 
materiais confortáveis, logo foi uma frustração, algo que não quero que 
meus clientes passem”, conta.

Além disso, outro diferencial da marca é a variedade e quantidade 
de produtos para diferentes biotipos, estilos, tamanhos e necessidades. 
E o atendimento especial vem para somar a isso, porque as suas cola-
boradoras estão tecnicamente treinadas e sempre disponíveis para 
auxiliar os clientes, com muita dedicação.

Ela deixa um recado para quem quer se inspirar em sua trajetória: 
“Seja apaixonada pelo o que faz e tenha bom humor, o lucro é uma 
consequência. Acredite, tenha afi nidade e esteja disponível para dar 
amor ao próximo, algo extremamente necessário para quem atua no 
comércio.”

FUTURO
 

A sua terceira loja em Joinville está 
sendo preparada para a inauguração em 
outubro e quem conhece a Juliana sabe 
que ela é uma visionária e sempre tem 
coisa nova em mente. “Sou criativa, então 
minha mente não para! Posso garantir que 
tem muita coisa vindo aí e quem conhece 
a nossa marca sabe que é coisa boa.”

NÚMEROS
 

• 21 anos no mercado;
• 3a loja sendo inaugurada em Joinville;
• Mais de 30 mil itens à venda.

CONTATOS:
@emporioloba 
R: Pedro Lobo,239
(47) 99951-2601
R: Ministro Calógeras, 1575
(47) 99639-2122
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Nunes Rosa

MATÉRIA DE
CAPA

MANUELA

Dentista e empreendedora, ela venceu o medo de abrir seu 
próprio negócio e hoje possui não só uma, mas sim duas 
clínicas de alto padrão na cidade de Joinville.

Desde a infância a Odontologia era seu objetivo. E para 
tornar seus sonhos possíveis, esforço e coragem sempre 
foram norteadores de sua vida, qualidades que a fi zeram 
sair da sua zona de conforto e trabalhar em prol dos 
pacientes, visando satisfação em primeiro lugar. 

Conheça mais
acessando o 

QRCODE.
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Joinvilense, Manuela Elisa, ou simplesmente 
Manu, como gosta de ser chamada, sempre morou 
em sua cidade natal, bem próximo à casa de sua avó 
e de sua tia. Quando criança, tinha um grupo de cinco 
amigas, que viviam jogando vôlei e brincando de 
“pega-pega”. “Era tudo mais tranquilo que hoje, então 
pude aproveitar muito a minha infância. Também fi z 
aulas de dança e cheguei a apresentar dança de rua 
no Festival de Dança de Joinville e isso também foi 
algo que sempre gostei”, relembra.

Mesmo com a pouca idade, sempre foi esforçada e 
começou a trabalhar quando ainda estava no colégio. 
Como morava perto, ajudava sua avó, que possuía 
uma representação da Contém 1G e da Cacau Show, 

na venda de produtos. “Eu levava os ‘cader-
ninhos’ de produtos e vendia no colégio para 
minhas amigas. Era uma forma de ganhar 
meu dinheiro para comprar o que eu queria”, 
explica.

Depois disso, realizou aulas de artesanato 
e começou a fazer pinturas em madeiras, 
entre outras coisas, para vender para a família 
e amigos. Assim, a pintura deixou de ser um 
hobby e um passatempo, para ser uma forma 
de ganhar dinheiro e de fazer com que as 
pessoas tivessem o que queriam. “Até hoje, 
quando vou à casa de alguém da família, tem 
alguma peça que eu pintei.”

A TRAJETÓRIA
 

Além disso, sempre gostou da área da 
odontologia, então desde a sua infância tinha 
a vontade de ser dentista. O tempo passou, 
mas o sonho continuou e se concretizou. 
“Sinceramente, não me imaginava como 
estou hoje. “Eu tinha aquele sonho de menina, 
de casar, ter fi lhos, ter minha profi ssão, mas 
não imaginava que com a minha idade, 
estaria como estou”, refl ete. Hoje, formada 
há oito anos, possui sua própria clínica: a 
Rosa Nunes Instituto Odontológico. Mas, até 
chegar a esse momento, o caminho foi longo.

Após concluir a graduação, Manu foi 
trabalhar em São Francisco do Sul, na clínica 
de uma amiga. Depois disso, começou a 
desenvolver seu trabalho em clínicas mais 
populares em Joinville, o que fez com que 
adquirisse muito aprendizado para uma 
recém-formada. “Ali a gente cai na realidade 
da vida adulta, de ter que trabalhar, e bastante, 
para poder pagar as contas de casa”, refl ete.

Com essa consciência, realizou uma 
especialização em endodontia e logo em 
seguida a de periodontia. Quando concluiu 
a primeira, começou a trabalhar em alguns 
consultórios fazendo tratamento de canal. 
Com isso, chegou a fi car por dois anos aten-
dendo em São Francisco do Sul, Barra Velha 
e Jaraguá do Sul durante quatro dias da 
semana e somente um em Joinville. “Esse foi 
o período mais cansativo dessa minha traje-
tória. A partir daí, comecei a criar coragem 
em ter meu próprio consultório. Mas é difícil, 
porque precisamos sair da zona de conforto 
de apenas ir ao lugar, atender e ir embora, 
para virar a dona do próprio negócio e ter 
tudo para resolver.”  
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ACABEI

DIMINUINDO

MEU  HORÁRIO  DE 

ATENDIMENTO  NO 

CONSULTÓRIO, 

PARA  CONSEGUIR 

ENTREGAR  MEU 

MELHOR  NESSE 

NOVO  SONHO 

QUE  ESTÁVAMOS 

CONSTRUINDO”

EMPREENDER EM 
JOINVILLE

 
Para começar a empreender sozinha na maior cidade de Santa 

Catarina, Manu precisou perder o medo e criar coragem para criar 
seu próprio negócio. “Foi bem difícil para mim. Tinha a minha zona de 
conforto, atendia no consultório de colegas e não tinha preocupação 
nenhuma comigo. E sempre tive medo de investir no meu negócio e 
não saber fazer ele dar certo”, explica.

Porém, após anos atendendo em uma clínica onde tinha uma 
sociedade com um amigo e em muitas cidades, na maioria das vezes na 
maior “correria” por conta das viagens, decidiu ter seu próprio consul-
tório. Com o apoio de seus pais e, principalmente, do seu marido Pedro, 
que na época era namorado, teve mais certeza ainda do que estava 
fazendo. “Eu acabava me anulando, mas quando comecei e vi as coisas 
andando, percebi que era capaz  de cuidar e ter meu negócio.” A partir 
daí, tudo mudou. Assim, comprou a parte de seu então sócio e iniciou 
sua trajetória. 

Hoje, Pedro, além de marido, virou sócio no empreendimento. 
Juntos, o casal construiu uma outra clínica totalmente nova, a  Rosa 
Nunes Instituto Odontológico, que começou os atendimentos no mês 
de junho. Porém, antes de iniciar, o caminho também não foi fácil. 
Desde janeiro, a empreendedora fi cou cuidando e administrando todos 
os detalhes da obra, reforma e montagem do novo espaço, enquanto 
Pedro atendia todos os pacientes no outro consultório. 

“Acabei diminuindo meu horário de atendimento no consultório, 
para conseguir entregar meu melhor nesse novo sonho que estávamos 
construindo. Isso me fez crescer demais nessa fase de empreendedo-
rismo. E o ano de 2021 veio com muita coisa nova para a minha vida.” 
Com as responsabilidades divididas e organização do início ao fi m, 
a parceria deu certo e o sonho de ter algo único virou realidade. Além 
da nova, Manu também está cuidando da clínica que comprou de seu 
antigo sócio. Isto tudo, enquanto está grávida.

Após tudo isso, de todas as barreiras, medos e anseios que passou, 
Manu consegue enxergar todo o seu crescimento na profi ssão e no 
empreendedorismo. “Pensando no meu primeiro consultório para hoje, 
consigo mensurar o crescimento. Pois, de uma sala pequena onde 
iniciei meu negócio, conseguimos ter duas clínicas, com mais funcioná-
rios e dentistas trabalhando conosco”, comemora. 

FUTURO
 

Para o futuro, pretende, sem dúvidas, 
ter novidades para os joinvilenses que, 
além de buscar a área da odontologia, 
querem outros serviços. “Com certeza 
vamos ter muitas novidades, pois toda 
essa evolução aconteceu recentemente. 
E estamos trabalhando em uma rotina 
reforçada para trazer o melhor aos nossos 
pacientes e novidades na área da odonto-
logia e harmonização orofacial”, revela.

NÚMEROS
 

•  2 clínicas em Joinville;
•  Mais de 8 anos atendendo;
•  Hoje conta com uma equipe de 4 
dentistas e 3 auxiliares em sua clínica 
própria.

CONTATOS:
R. Pernambuco, 610 - Atiradores.
(47) 3085-3114
(47) 99929-1415
@manuela.nunesrosa
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RAMON

O empreendedorismo no segmento de música e eventos, ele 
aprendeu com o pai e hoje vai além de seus passos.

Criado dentro da Mani Som e Luz, Ramon teve o pai 
como exemplo de empreendedorismo, é tanto que 
traçou seu próprio caminho no mundo da música e 
há dois anos é proprietário da Mani Som e Luz após a 
criação do Grupo Mani e segmentação da empresa para 
atendimento de diferentes nichos.

Conheça mais
acessando o 

QRCODE.
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COM  ESSA  RETOMADA 

DE  EVENTOS,  NA  QUAL 

JÁ  ESTAMOS  PRESENTES, 

ESTAMOS  MUITÍSSIMO 

PREPARADOS  PARA 

ATUAR  EM  EVENTOS 

DE  PEQUENO,  MÉDIO 

OU  GRANDE  PORTE, 

ATENDENDO  A  TODOS 

COM  A QUALIDADE   MANI.”

Nascido e criado em Joinville, ele brinca que 
cresceu em meio aos equipamentos de som e luz da 
empresa do seu pai, o Mani. “Depois da escola eu e 
meu irmão fi cávamos em uma sala da empresa que 
tinha vários brinquedos e era onde fazíamos as tarefas 
da escola”, comenta.  

E foi ainda na infância que ele começou a mostrar 
interesse pelo mundo da música.  Aos 13 anos ele 
começou a mexer com os equipamentos que o pai 
possuía para os casamentos, aniversários e eventos 
em geral. “O meu pai não deixava eu usar os equi-
pamentos mais avançados, dizia que eu tinha que 
aprender com os básicos para depois ir avançando 
aos poucos.”

Dessa forma, ele conquistou conhecimento 
técnico em diferentes áreas, viu o crescimento da 
empresa junto ao seu crescimento no mundo da 
música e sempre teve o apoio familiar para se desen-
volver, assim a educação era uma prioridade para 
seus pais. “Meu pai sempre fez questão que eu e meu 
irmão pudéssemos viajar e fazer intercâmbios para ter 
a vivência de outras culturas, por isso, eu viajei e morei 
na Inglaterra, Canadá, Londres e conheci algumas 
cidades europeias. 

Além de aprender com as vivências em outros 
países, ele também conseguiu aproveitar algumas 
oportunidades para tocar como DJ em alguns locais. 
Em meio aos retornos para o Brasil, ele se aprimorou 
cada vez mais e passou a ser convidado a se apre-
sentar em casas de show da cidade. “Eram algumas 
baladas que existiam em Joinville, o Big Bowling, 
Mansão e Moon. E a partir daí, os convites para eventos 
maiores começaram a chegar.” 

Ele passou a ser residente na Soul Club, Casa 
de Eventos do Grupo Bali Hai, também em Joinville 
e, posteriormente, em outras casas da região, em 
seguida começou a trabalhar no Bali Hai de Piçarras, 
Porto Belo, Garopaba e também na Espanha, onde fui 
acompanhado pelo proprietário Julian Olsen.

Somado a isso, ele também encontrou no curso 
técnico em Eletromecânica, uma forma de comple-
mentar os seus conhecimentos para o trabalho com 
som e iluminação nos eventos, sem depender de 
outras pessoas para montar o seu equipamento, 
além de já possuir o diploma em Administração de 
Empresas.
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Apesar de já estar presente na Mani Som e Luz como 

funcionário, foi em 2019, que ele e a esposa, Sarah Maia, foram 
convidados a se tornar proprietários da marca, tendo em vista a 
necessidade de expandir a empresa e segmentá-la pelas vertentes 
em que atuam.

“O meu pai nos convidou a assumir o segmento de som e luz, 
sabendo que eu e a Sarah temos todo o conhecimento técnico. E 
assim, criaríamos o Grupo Mani, onde as empresas são separadas e 
gerenciadas de forma individual. Assim o meu pai passou a geren-
ciar a Mani Estrutura e nós a Som e Luz”, completa.

A administração da empresa é dividida entre ele e Sarah, onde 
ela é a responsável pela parte administrativa e ele o comercial 
e operacional. Além disso, ambos possuem e estão sempre em 
busca de qualifi cações técnicas para lidar com todas as áreas da 
empresa. “A Sarah está fi nalizando mais uma graduação, dessa vez 
em Engenharia Mecânica, e nós conseguimos dividir muito bem as 
responsabilidades aqui e em casa.”

FUTURO
 

O empresário fala sobre o planeja-
mento para fi xar a Mani Som e Luz como 
a empresa referência em eventos de 
todos os portes, reforçando a qualidade 
dos equipamentos de última geração e a 
confi ança dos clientes ao optarem pela 
empresa.

“Nós temos muito respeito no mercado 
por fazermos parte de grandes eventos, 
como o Planeta Atlântida, Oktoberfest, 
shows de âmbito nacional e muitos 
outros, mas também estamos em busca 
de mostrar acessibilidade com a mesma 
qualidade, seja para uma reunião familiar 
para poucas pessoas ou um corporativo 
que nós exige técnica e precisão etc.”

NÚMEROS
 

• Quase 13 anos no mundo da música;
• Responsável por uma empresa de mais 
de 30 anos no cenário brasileiro;

• Mais de 100 colaboradores diretos e 
indiretos em cada operação

CONTATOS:
Rua Adalberto Schmalz, 148. Glória
(47)998414-2735
@ramondanielski
@manisomeluz

Entre os desafi os encontrados, tendo 
em vista que assumiram a gestão da 
empresa nas vésperas da pandemia, 
ele conta que conseguiram contornar 
tudo com calma e sabedoria. Além disso, 
puderam utilizar esse tempo em que 
houve a paralisação dos eventos para se 
especializarem ainda mais na parte de 
administração. 

“Conseguimos reformular processos, 
verificar cada passo que era dado em 
nossas operações, confi rmando o que já 
estava sendo feito corretamente e reor-
ganizando o que precisava de ajustes. 
Com essa retomada de eventos, na qual 
já estamos presentes, estamos muitíssimo 
preparados para atuar em eventos de 
pequeno, médio ou grande porte, aten-
dendo a todos com a qualidade Mani.”
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GuerrettaSHEYLA

MATÉRIA DE
CAPA

A advogada que conquistou Joinville com sua forma assertiva 
em atuar.

Uma mulher forte, decidida e muito organizada, Sheyla 
conquistou seu espaço na advocacia  com muito 
esforço, estudo e dedicação. Ela, que é mãe, desenvolve 
com maestria a profi ssão que escolheu para si e vence as 
barreiras dos estereótipos no mundo corporativo.

Conheça mais
acessando o 
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O  DIREITO É  BASTANTE 
DINÂMICO,  MUDANDO 

CONSTANTEMENTE, 
O  QUE  OBRIGA  O 

BOM  ADVOGADO   A 
SER  UM  CONSTANTE 

ESTUDIOSO  DO 
DIREITO”

Nascida na capital paulista, Sheyla chegou na cidade 
das flores ainda na infância, o que proporcionou uma 
afeição de acolhimento à cidade. “Me considero joinvilense 
de coração, amo essa cidade que me acolhe com carinho, a 
mim e a minha família.”

Quando criança, ela conta que imaginava 
seguir diferentes carreiras, algo comum na 
infância, mas à medida que crescia alguns 
aspectos de sua personalidade já podiam ser 
percebidos como um sinal da graduação que 
escolheria. “Sempre fui uma pessoa assertiva, 
determinada e destemida, atributos essenciais 
para ser uma boa advogada. Certamente esses 
atributos e minha personalidade intensa me dire-
cionaram para a carreira jurídica”, conta. 

A TRAJETÓRIA
 

Sua formação no Direito se deu em 2002, 
através de muita dedicação nos estudos, tendo 
em vista a necessidade de imergir nos textos e 
teorias jurídicas, logo após a formação passou a 
atuar em escritórios da cidade.

“Sou advogada com muito orgulho! Muitas 
das experiências que tive em escritórios de advo-
cacia me trouxeram parcerias e aprendizados 
para a vida e acabaram me enriquecendo como 
pessoa e profi ssionalmente.”

Os estudos intensivos, que sempre fi zeram 
parte de sua rotina, também continuaram após a 
formação. “Sempre busquei realizar atualizações 
e cursos de especialização, os quais considero 
imprescindíveis para ser um bom profissional 
atualmente, eis que, o direito é bastante dinâ-
mico, mudando constantemente, o que obriga o 
bom advogado a ser um constante estudioso do 
direito”, revela.
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A sua carreira como empresária solo teve início em 2017. Seu 

escritório, o Guerretta Advocacia e Consultoria, fi cava localizado 
no centro da cidade e atendia variadas áreas jurídicas. “Eu atuo 
predominantemente nas áreas do direito de família, empresarial, 
trabalhista, previdenciário, tributário, responsabilidade civil e 
direito médico.”

Além disso, algo que alavancou esse início no mundo empre-
sarial foi o conhecimento do mercado em que atuava. Apesar de 
trabalhar em escritórios terceirizados, ela tinha clientes cativos e 
que a incentivavam. 

O passo rumo a liberdade como empreendedora não foi fácil 
de dar, mas ela seguiu em frente. “Toda mudança é cercada de 
medos, receio, dúvidas, mas, graças a Deus, posso afi rmar sem 
dúvidas que esse passo foi a melhor coisa que poderia ter me 
acontecido.”

Sobre os desafi os da área ela diz: “A área do direito não é fácil, 
tendo em vista que além da grande concorrência, ainda temos que 
lidar com a demora do judiciário, o que acaba sendo deveras frus-
trante para alguém que busca a justiça. Apesar das difi culdades, a 
dedicação, a persistência e gostar do que faz tornam o caminho ao 
sucesso mais fácil e prazeroso.”

Outro grande e importante passo foi dado recentemente em 
sua vida e do seu esposo André, com o nascimento da fi lha Maysa, 
há quase dois anos. Para além da alegria em dar vida a fi lha, os 
“conselhos” que vêm acompanhados nesse momento trouxeram 
alguns incômodos para sua vida, mas nada que a sua personali-
dade centrada e assertiva não conseguisse contornar: “Encontrei 
pessoas que se diziam próximas me “aconselhando” a abandonar 
o trabalho ou não seria uma boa mãe! Com a graça de Deus segui 
fi rme em meu propósito profi ssional mesmo sendo mãe, e posso 
afi rmar que a advocacia é uma profi ssão maravilhosa, certamente, 

FUTURO
 

O futuro já está acontecendo para ela, 
tendo em vista a inauguração do seu novo 
escritório em 2020. “Nós mudamos para 
uma sede própria, em um escritório criado 
e projetado para bem atender aos clientes, 
trazendo um ambiente sofi sticado, mas ao 
mesmo tempo aconchegante”, explica.

Ela deixa também um recado para 
todos os profi ssionais que querem seguir 
essa carreira:

“Coragem! A advocacia é uma 
profi ssão maravilhosa, entretanto, cheia 
de altos e baixos. Contudo, é para pessoas 
lutadoras e  corajosas! É apaixonante ver 
a satisfação de seus clientes, dos quais 
muitos acabam virando amigos.” 

E para as mulheres reforça com uma 
palavra de encorajamento: “O preconceito 
por ser mulher, infelizmente, ainda existe, 
e por vezes nos deparamos com tais situ-
ações, mas com  competência e coragem 
a mulher advogada conseguirá mostrar 
a que veio e mudar essa situação, tanto 
que hoje as mulheres já são a maioria 
nos quadros da OAB. Quando pensar em 
desistir, lembre-se que certamente você 
é inspiração para alguém e que as difi -
culdades surgem para deixá-la mais forte. 
Faça de seu trabalho e de sua vida um 
instrumento para fazer a diferença na vida 
do próximo e com certeza serás um profi s-
sional reconhecido e bem sucedido!”■

NÚMEROS
 

• Quase 20 anos na carreira jurídica;
• 4 anos como empreendedora.

CONTATOS:
Rua Expedicionário Holz, no 550, 
Sala 617, Ed. Helbor Dual.
(47) 98801-2357
(47) 3801-1610
@guerrettaadvocacia
@sheylaguerretta
juridico@guerretta.adv.br

MATÉRIA DE
CAPA

cheia de desafi os, sendo uma profi ssão 
para pessoas lutadoras e  corajosas! Sei 
que minha família, meu marido e certa-
mente minha fi lha Maysa sentirão orgulho 
do caminho que venho trilhando, não 
me deixando abater com as pedras que 
surgem no caminho”.
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DUO
SAÚDE

M enstruação é algo intrínseco 
às pessoas com útero e é uma 
característica fi siológica ligada 

à maturidade sexual. E para muitas leitoras 
da Duo, esse deve ser um tema corriqueiro, 
tendo em vista a facilidade do acesso a 
uma infinidade de absorventes, coletores 
menstruais e alternativas a essa necessidade 
biológica.

Porém, essa é uma realidade que ainda 
não é comum a toda a população brasileira. 
Segundo dados divulgados este ano pela 
Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância), cerca de 713 mil meninas vivem 
sem acesso ao banheiro ou chuveiro em seu 
domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso 
a itens mínimos de cuidados menstruais na 
escola.

A falta de dignidade no período menstrual 
leva milhares de menstruantes a perderem 
semanas de aulas por não terem alternativas 
para vivenciar o período menstrual fora 
de casa. Em outros casos, muitas acabam 
buscando alternativas ao absorvente — uma 
opção muito cara e que compromete facil-
mente a renda familiar do brasileiro, tendo 
em vista que a média salarial do Brasil é de 
R$1.380, podendo chegar a R$676, como no 

Você já parou para pensar em como pessoas em 
vulnerabilidade social lidam com a menstruação? 

DIGNIDADE
AO menstruar!

Por Larissa Vasconcelos
Fotos Banco de Imagem
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PONTOS DE COLETA:

Don & Donna – Alexandre Simas
 Rua Dr. Plácido Gomes, 308      (47) 3433-2959

 
Dra. Natacha Machado

 Rua Marechal Deodoro, 84 Clínica Vitae
 (47) 98807-6005

 
Dra. Priscila S. Dornéles

 Rua Eduardo Krisch, 34      (47) 3029-4042
 
Fraldas Ecológicas Mamalê

 Rua Triangulum, 291      (47) 99671-8326
 
Inspire Sua Beleza e Bem Estar

 Rua São Paulo, 1182 sala 28      (47) 3207-7921
 
Mahara

 Rua Frederico Hubner, 181      (47) 3085-2368
 
Sussurra Boutique Sensual

 Rua Otto Boehm, 1170      (47) 3028-6769
 
Senai Sul

 Rua Procópio Gomes, 911

Manjericão Brechó e Sadhana Yoga Joinville
 Rua Prudente de Moraes, 1245

COMO APOIAR?

Elis da Nhaia    (47) 98465-7656
  @coisasdasofi aofi cial

QUEM RECEBERÁ ESSAS DOAÇÕES?

- Nutre da Resgatte Comunidade do Morro do Meio
e Ullysses Guimarães - 130 Pessoas menstruantes
- Casa de Passagem Vó Joaquina - 50 pessoas 
menstruantes
- Quilombola Beco do Caminho Curto - 20 pessoas 
menstruantes. (Aqui a ideia é conseguir fornecer 
absorventes reutilizáveis de pano).
- Escolas municipais estão sendo contatadas. ■

Maranhão, segundo dados divulgados pelo IBGE em 
2021 —, e que causam alergias, corrimentos, candi-
díase e até mesmo infecções sérias.

“A negligência de necessidades menstruais resulta 
em problemas que poderiam ser evitáveis, desde 
alergias/irritações até aqueles que podem resultar 
em óbitos, como a síndrome do choque tóxico. O 
investimento adequado na saúde menstrual pode 
prevenir tais problemas. Além disso, a falta de acesso 
aos direitos menstruais pode resultar ainda em sofri-
mentos emocionais que difi cultam o desenvolvimento 
do pleno potencial das pessoas que menstruam”, diz 
o relatório da Unicef e do Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA) sobre dignidade menstrual.

Nos últimos anos foi possível acompanhar algumas 
mobilizações dos estados brasileiros para garantir 
o acesso às alternativas a mulheres e meninas, mas 
ainda de forma lenta. Apesar disso, ações particulares 
são percebidas em alguns locais, no caso de Joinville, 
o Projeto MenstruAção traz possibilidades e dignidade 
para a cidade.

Projeto MenstruAção
O start deste projeto foi dado pela empresária Elis 

da Nhaia em 16 de maio deste ano. O MenstruAção 
tem como objetivo “além de conscientizar sobre a 
pobreza menstrual, incentivar a doação de absor-
ventes menstruais para atender meninas e mulheres 
carentes da cidade”, conta a idealizadora.

Garantir dignidade a um ato tão natural é apenas 
um dos seus propósitos. Eles também buscam 
informar a população em geral para desmistificar 
tabus que rondam a vida de pessoas que menstruam 
e naturalizar um processo que é inerente ao corpo 
humano.“Na dignidade menstrual entra a questão da 
educação menstruação, do entender a menstruação 
como algo biológico que vai acontecer, de entender 
que acontece porque você está saudável e que não é 
sujo ou nojento.” As pessoas serão informadas através 
de palestras e bate-papos com o grupo de voluntárias 
da saúde, entre elas, aromaterapeutas, ginecologista, 
educadora menstrual e sexual.

Elis fala também sobre suas percepções em 
relação ao porquê um tema tão importante e presente 
em nossa sociedade ainda está tão atrasado. “As 
coisas ainda andam devagar, em Joinville mesmo 
poderíamos evoluir mais, porque temos uma mulher 
como vice-prefeita, falta mulher na política que saiba 
o que é menstruação. E menstruar é um ato político.”

Além disso, ela comenta que com as últimas 
eleições, na qual foram eleitas o maior número de 
mulheres da história do Brasil, já é possível enxergar 
mudanças. “Está acontecendo porque elegemos mais 
mulheres, somos a maioria e só homens governam. 
E só entende de menstruação quem menstrua”, 
comenta. Ela fala ainda sobre o projeto de lei protoco-
lado pela Vereadora Ana Lúcia, que tramita na Câmara, 
o 99/2021, que institui a política municipal de erradi-
cação da pobreza menstrual.

Como apoiar?
Você pode apoiar sendo um posto de coleta 

de doações, se voluntariando para auxiliar nas 
campanhas e/ou doando nos postos de entrega. 
Há também a possibilidade de ajudar adotando 
um menstruante e fazendo doações periódicas.

DUO
SAÚDE
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Dourado
Amamentação vale ouro

Agosto

A amamentação como um desafi o para a 
mulher, mas responsabilidade de todos.

Q 
uando você pergunta 
às mulheres se elas têm 
intenção de amamentar, 
geralmente a resposta é 

“sim”, mas o índice das que conse-
guem amamentar efetivamente 
ainda é baixo. Então fi ca a pergunta: 
se do ponto de vista fisiológico, 
as chances de uma produção de 
leite insufi ciente ou uma contrain-
dicação médica à amamentação 
são raras, por que isso acontece?  
Bom, a resposta está na falta de 
informação de qualidade para essas 
mulheres ainda na gestação e de 
apoio no pós-parto. Além disso, há 
barreiras no âmbito social, cultural 
e político, que estarão além do seu 
controle e que tornarão a missão 
de amamentar algo praticamente 
impossível de concretizar.

■
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Dourado

CONTATO:
 

(47) 99701-4604 
@colodeamorofi cial

www.colodeamor.com.br

A mulher precisa ter a proteção 
do aleitamento em todos os âmbitos. 
Por exemplo, um caso de desproteção 
do aleitamento a nossa lei trabalhista 
que rege quatro meses de licença 
maternidade para a mulher, sendo 
que o aleitamento materno exclusivo 
deve ser até os seis meses de idade. A 
discrepância da lei com o que sugere 
o Mistério da Saúde, faz com que haja 
desmame precoce e introdução de 
alimentos e fórmulas infantis antes do 
prazo ideal, prejudicando a exclusivi-
dade desse alimento tão necessário 
para o bebê. Uma mulher trabalhadora 
com suas multitarefas diárias, não 
consegue manter o aleitamento 
materno exclusivo, dentro da sua rotina 
esmagadora. 

As mulheres dão o peito, mas elas 
não amamentam sozinhas, a sociedade 
precisa estar com isso claro, engajado 
e com tabus culturalmente enraizados 
desfeitos, por meio de informações de 
qualidade, precisamos cada vez mais 
empoderar mulheres a amamentar 
seus fi lhos.

Que a amamentação é importante 
para a mãe e o bebê todo mundo 
sabe, mas será que conseguimos 
enxergar a amamentação por meio de 
uma ótica mais ampla? Conseguimos 
visualizar os benefícios para sociedade, 
economia e meio ambiente? Crianças 
que mamam no peito são mais saudá-
veis, inteligentes, têm menor risco de 
doenças crônicas, obesidade. O leite 
materno protege a criança contra 
doenças como, diarreia e infecções, 
principalmente as respiratórias. A 
amamentação é, ainda, um excelente 
exercício para o desenvolvimento da 
face da criança, importante para que 
ela tenha dentes fortes, desenvolva a 
fala e tenha uma boa respiração. Vendo 
isso, percebemos sua importância e 
seu impacto para a sociedade, pois 
adultos saudáveis contribuirão mais no 
meio em que vivem. Ele é um alimento 
altamente sustentável, não gera resí-
duos e nem gases poluentes para o 
planeta, não há gasto de água, já vem 
pronto, na temperatura certa, pronto 
para ser consumido. 

A amamentação é um dos melhores 
investimentos para salvar vidas infantis 
e melhorar a saúde, o desenvolvimento 
social e econômico dos indivíduos e 

nações. Criar um ambiente propício 
para padrões de alimentação infantil 
ideais é um imperativo da sociedade. 
Então, o que é necessário para criar 
um ambiente favorável e melhorar as 
práticas de amamentação? Proteção, 
promoção e apoio à amamentação são 
estratégias importantes em nível institu-
cional e individual. Ações coordenadas 
para otimizar a alimentação infantil em 
tempos normais e em emergências são 
essenciais para garantir que as neces-
sidades nutricionais de todos os bebês 
sejam atendidas.

Visando esta proteção, promoção 
e apoio à amamentação iniciou-
-se nos Estados Unidos, em 1991 a 
campanha do Agosto Dourado. A cor 
escolhida está relacionada ao padrão 
ouro de qualidade do leite materno. A 
campanha é uma iniciativa conjunta 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), que tem como 
objetivo incentivar a amamentação 
no âmbito mundial.  O movimento é 
para chamar a atenção da população 
e reforçar para os profissionais de 
saúde quanto a importância de incen-
tivo ao aleitamento materno para o 
desenvolvimento sadio de bebês e do 
desenvolvimento sustentável.

Este ano a semana mundial de 
Aleitamento Materno 2021 ocorrerá do 
dia primeiro ao dia sete de agosto com 
o tema: “Proteja a amamentação: uma 
responsabilidade compartilhada”. Este 
tema veio nos alertar que a proteção 
da amamentação está sob respon-
sabilidade de toda a sociedade. 
Quando pensamos em amamen-
tação lembramos da mulher e do seu 
fi lho, tanto dos benefícios quanto da 
responsabilidade, porém a amamen-
tação vai muito além dos  benefícios 
para mãe e para o bebê, sendo que a 
responsabilidade desse ato não cabe 
só ao binômio e sim a rede de apoio,  
comunidade, profi ssionais de saúde, 
empresas, governo, entre outros.

O leite materno e a amamentação 
são preciosos. Precisamos falar mais 
dos seus benefícios e dos riscos do 
aleitamento artificial. Devemos fisca-
lizar e promover leis mais efetivas na 
proteção da amamentação. Isto é uma 
questão de saúde pública digna de 
investimento. 

  

OS COLOS DE AMOR:

Fabiane Regina Maximo, 
a Fabi, é graduada pelo 
Instituto Superior e Centro 
Educacional Luterano (IELUSC), 
pós-graduada em Programa 
Saúde da Família e Auditoria 
em Sistemas de Saúde pelo 
Centro Universitário São Camilo. 
Atua há 19 anos na área da 
Enfermagem, possuindo uma 
ampla bagagem teórico-prática 
em atendimento de pré-natal, 
puerpério (pós-parto) e pueri-
cultura (acompanhamento 
da criança). É habilitada em 
atendimento materno infantil, 
consultoria de aleitamento 
materno e laserterapia.

Gislene Ramos, a Gisa, 
também é graduada em 
Enfermagem pelo Instituto 
Superior e Centro Educacional 
Luterano (IELUSC), pós-
-graduada em Assistência de 
Enfermagem ao Paciente em 
estado crítico e Promoção à 
Saúde. Atua há 15 anos na 
área de Enfermagem e na 
docência de graduação. Possui 
experiência em maternidade, 
pediatria, atendimento de pré-
-natal, puerpério (pós-parto) e 
puericultura (acompanhamento 
da criança). Habilitada em 
atendimento Materno Infantil, 
Consultoria de aleitamento 
materno e laserterapia. 

“Com essa experiência em 
saúde da família e promoção 
à saúde, conseguimos ter 
um olhar holístico para toda 
família e não só para o binômio 
mãe-bebê, tornando nosso 
atendimento mais eficaz”, diz 
Gisa.  ■
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As dores crônicas na coluna 
podem transformar a vida de 
alguém em um verdadeiro 

inferno. São noites sem dormir e dias impro-
dutivos que fazem os pacientes buscarem 
as mais variadas alternativas, até mesmo se 
submeterem por medo e dor a tratamentos 
invasivos e com baixa chance de sucesso 
— ou altas chances de sequelas.

E esse é o caso das cirurgias de artro-
dese, uma operação na coluna também 
conhecida como anquilose artifi cial, que 
utiliza a fi xação de pinos e parafusos cuja 
função é estruturar a coluna depois de 
fraturas graves ou de uma cirurgia de hérnia 
de disco ou com risco de lesão na medula.

 Essa é uma cirurgia realizada para reestruturar a coluna, mas ela realmente vale a pena?

ARTRODESE,
a  cirurgia  que  causa 
dores  maiores

■
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DR. JOHNY WILLIAN JABLONSKI
Diretor Regional da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna

MAS QUAIS SÃO OS RESULTADOS E CONSEQUÊN-
CIAS DESSA CIRURGIA?

Quem responde a essa e outras questões é o fi siotera-
peuta especialista Dr. Johny Jablonski.

A artrodese tem como função realizar a fi xação, e a união, 
de duas ou mais vértebras através de pontes ósseas. Porém, 
esse é um procedimento que deve ser realizado em último 
caso: “São enormes as chances de fazer com que a pessoa 
tenha lesões degenerativas aceleradas, pelo bloqueio de 
movimento articular. Ou seja, a pessoa perde a mobilidade 
funcional do local da cirurgia. E por mais que sejam modernas 
algumas próteses e alguns pinos, o movimento nunca será 
normal e natural”, explica o especialista Johny Jablonski.

POR QUE ACONTECEM SEQUELAS?
Segundo Johny, as sequelas ocorrem porque esta 

cirurgia não consegue reverter os reais problemas, ela 
apenas mascara e traz outras questões. “Ela não serve para 
uma correção da coluna, isto porque não é possível alinhar 
o eixo sem tracioná-lo, que de fato é o problema. Então 
se o eixo estiver muito alterado, o que por si só já vai dar 
problemas, fazer a fi xação extrema em cima dessa estrutura 
só vai piorar. E os pacientes fi cam com sequelas pós-cirurgia 
justamente por isso. Ao voltar com a vida normal, meses e 
ou anos depois, vão piorar o processo de mobilidade e as 
compensações irão acelerar degenerações e até novas 
hérnias entre outras”. Ressalta ainda que erros nas cirurgias 
são comuns e nunca serão assumidos, sequelando muitos 
pacientes para vida toda. Visto a quantidade que piora absur-
damente depois.

Essa é uma questão que já traz mudanças comprovadas 
em alguns países como Inglaterra, Alemanha, Dinamarca 
e Austrália, onde os governos, através dos sistemas de 
saúde pública, não pagam mais este tipo de procedimento, 
por conta dos altos custos que o paciente dará ao sistema 
posteriormente. E quando indicados são submetidos a um 
fi sioterapeuta especialista para validar e determinar se é 
comercial ou real a necessidade, o que já faço aqui há mais 
de 20 anos.

QUANDO É INDICADA REALMENTE?
A artrodese deve ser uma decisão tomada após a 

avaliação e indicações de múltiplos profi ssionais, para que 
o paciente receba diferentes visões do mesmo problema e 
tome a decisão mais assertiva sobre o tratamento orientado.

Isso porque é possível realizar, com recursos manuais 
e tecnológicos da fi sioterapia, uma melhora na estrutura e, 
consequentemente, a melhora do paciente. Caso a melhora 

não ocorra, só então é recomendada a artrodese. “A cirurgia 
é indicada somente para lesões de altíssima complexidade. 
Costumo dizer que apenas quando a cadeira de rodas for a 
opção, aí faz a cirurgia, mesmo que fi que menos funcional, 
mas andando ainda. A perda seria menor e viveria com 
outros problemas para serem gerenciados”, explica.

Exemplos desses problemas que surgem após a artro-
dese são o descontrole dos esfíncteres, não conseguir fi car 
em pé, perda constante das forças e o comprometimento 
real da medula. Então, é importante encontrar profi ssionais 
que deixem claras as consequências do procedimento.

EXISTE VIDA NORMAL APÓS A CIRURGIA?
“Sim, com certeza se nenhuma fatalidade acontecer. 

Mas normal não se tem relatos reais de alguém que tenha 
feito uma cirurgia de artrodese e que realmente esteja 
cem por cento bem, fazendo tudo que gostaria sem dor. A 
pessoa pode até chegar e dizer que está bem melhor, mas 
estar bem melhor não é estar normal, como é vendido. Isso 
não existe”, frisa Jablonski.

Estudos realizados comprovam que pacientes que não 
realizam a cirurgia tendem a fi car melhor em dez anos, ao 
contrário de quem faz. Isso porque não terão as sequelas e 
as complicações aceleradas que o procedimento cirúrgico 
acaba ocasionando. Assim, é uma cirurgia que não será 
benéfi ca para o paciente, já que ele terá mais problemas 
do que tinha e, na sua grande maioria, tem um viés mais 
comercial do que terapêutico.

Então, para você que mora em Joinville e região, teve 
a indicação para realizar a artrodese e quer saber se ela é 
realmente necessária, visite a FISIOTHERA, com mais de 
23 anos de atuação na área Fisioterapia Especializada. A 
clínica é franqueada do sistema ITC Vertebral (Instituto de 
Tratamento da Coluna), pioneira no mundo e conta com 
uma metodologia exclusiva, tecnologia ultra moderna, 
sistema com inteligência artifi cial com o maior algoritmo do 
planeta em coluna e uma equipe profi ssional super capaci-
tada e treinada. O ITC Vertebral garante toda a segurança 
para o paciente saber se a cirurgia que está sendo indicada 
terá mais benefícios a longo e médio prazo ou não. E para 
as pessoas que já fi zeram a cirurgia, o instituto conta com 
abordagens terapêuticas específi cas e avançadas, e toda a 
experiência para poder tratar as sequelas e os défi cits que a 
cirurgia deixou, corrigi-los da melhor maneira possível para 
que se possa viver melhor e com mais qualidade de vida 
e sem dor. Não perca mais tempo. Venha! Sua coluna em 
boas mãos. ■
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Xô,DICAS
FALACIOSAS!

S ão muitas as dúvidas quando o assunto é 
cabelo. Afi nal, ele é a moldura do rosto e para 
isso é importante mantê-lo bem cuidado e 

saudável, além do couro cabeludo ser uma área que 
merece ser bem tratada. 

Então, baseado em dúvidas frequentes que rece-
bemos no consultório, eu vou trazer algumas respostas 
para vocês, começando com a campeã de todas...

PRECISA MESMO LAVAR O CABELO TODOS 
OS DIAS?  

Isso depende da sua rotina e necessidades pessoais. 
Se você tem cabelo oleoso e/ ou pratica exercícios físicos 
todos os dias, a resposta é sim. Não podemos deixar de 
higienizar o nosso couro cabeludo, então, mantenha a 
lavagem pelo menos alternando dia sim e dia não.

COMO RECUPERAR FIOS DANIFICADOS?
O primeiro passo é descobrir qual o dano. Fios 

ressecados precisam de hidratação, fi os descoloridos 
pedem tratamento de reconstrução intercalado 
com hidratações, e fi os que possuem pontas 
duplas só serão recuperados depois de um 
corte.

O QUE FAZER COM O CABELO 
OLEOSO?

É importante lavar o cabelo todos os 
dias com xampu específi co para esse 
tipo de fi o, aplicar condicionador espe-
cífi co, evitar água quente, e comidas 
mais gordurosas.

QUAL A TEMPERATURA IDEAL 
PARA LAVAR OS FIOS?

Morna. A água quente estimula as 
glândulas sebáceas, aumentando a oleosi-
dade no couro cabeludo, e a fria não elimina 
adequadamente a gordura dos fi os. 

COLUNA
CARLA MORANTE

Por Carla Morante
@beauty.by.carlamorante

O QUE PROVOCA A QUEDA DE CABELO?
Podem ser várias as causas, desde caspa, desequilíbrio 

hormonal, dietas muito restritas, pós-parto, cirurgias, perí-
odos de stress e uso excessivo de ferramentas térmicas e 
químicas como progressivas e descolorações.

A verdade é que não existe milagre para ter fi os sempre 
belos e saudáveis. Se você possui queda acentuada, 
busque um especialista o quanto antes. E evite testar 
receitas estrambólicas que você encontra na internet, você 
pode acabar causando um problema ainda maior em seus 
fi os e couro cabeludo. Cuidar dos fi os exige dedicação e 
bom senso. ■ 
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DEVO TREINAR
       NO ?inverno?
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Claro! Sempre é tempo de treinar, inclusive 
nesta época em que as temperaturas estão 
mais baixas. Vamos destacar os benefícios 
de treinar no inverno, os cuidados que 

devemos ter e a importância da regularidade nos treinos. 
Portanto, vamos aquecer o corpo, nutrir as ideias e 
manter os bons hábitos em dia.

O frio causa alterações fi siológicas no corpo, que é 
obrigado a trabalhar mais para manter a temperatura 
corporal estável, isso resulta em aceleração metabólica 
e maior gasto calórico. Com o esforço produzido, nosso 
coração bombeia mais sangue, aumentando nossa 
circulação sanguínea e exigindo bom funcionamento do 
sistema cardiovascular. A respiração por vezes pode ser 
alterada devido à variação de temperatura, essas adap-
tações impulsionam o pulmão a trabalhar de forma mais 
efi ciente. 

Há muitos cuidados que devemos ter ao treinar no 
inverno, um deles é o efeito da hipotermia que é a queda 
acentuada da temperatura corporal, podendo causar 
sensações nada agradáveis, além de deixar nossa imuni-
dade mais vulnerável. Portanto, sempre que for trocar 
de ambiente, procure se agasalhar. Em caso de camisa 
suada também é importante fazer a troca rapidamente 
após o treino. 

Outro ponto fundamental de segurança é fazer 
um bom aquecimento antes de iniciar seu treino e/ou 
esporte, basicamente uma boa caminhada rápida de 
10 minutos já pode ser útil. Nossos músculos tendem a 
fi car mais atrofi ados devido a defesa natural do corpo 
em relação a temperatura, dessa forma é indispensável 
manter os alongamentos em dia, pois muitos incômodos 
musculares surgem devido à falta de fl exibilidade.

Por natureza, nesta época sentimos mais fome e 
necessidade de ingerir mais calorias, da mesma forma 
nosso corpo precisa se movimentar continuadamente. 
Treinar de forma regular no inverno é garantir o seu 
condicionamento físico através da sua base de treina-
bilidade para manter os músculos ativos e evitar um 
aumento de peso indesejado. 

Treinar deve ser constante, independente da época 
e/ou estação do ano, o resultado se torna muito mais 
efi ciente e duradouro quando construímos uma base 
sólida, mantemos a disciplina e enfrentamos as adver-
sidades do dia a dia.  Com a orientação profi ssional 
adequada, seu treino pode evoluir de maneira correta 
sem interrupções e prejuízos. 

Fica evidente a importância de continuar com 
os treinos no inverno, se sair de casa for o problema, 
não pense demais, coloque sua roupa e vá logo para 
a academia. Não esqueça sua garrafa de água, pois 
mesmo que tenha a sensação de sentir menos sede, 
manter o corpo hidratado é indispensável. Sempre 
digo, quem treina no inverno, treina em qualquer 
época do ano, o segredo é continuar, compreender 
e desfrutar dos benefícios da prática.■
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O retorno do corte alinhado
e do sapato social de qualidade

MODA

Meeting Club
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Beleza dos pés

SAÚDE E BELEZA
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André Romão 

Empreendedor e fundador do 
Clube MinistroP
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Tendo uma vida executiva agitada e unindo as 
experiências que trouxe na bagagem de viagens 
a outros países, ou pelas principais capitais brasi-
leiras, em que temos o desafi o da locomoção, 
percebi que juntar as soluções masculinas em 
um ambiente só, como corte de cabelo, barba, 
vestuário, adega, saúde e beleza poderia ser 
uma boa saída para solucionar a rotina atarefada 
que muitos executivos levam. Isso sem contar 
que os espaços que ofertam serviços focados 
no público masculino ainda são escassos se 
comparados ao público feminino. Assim foi 
idealizado o Clube Ministro, que oferece em 
um só lugar serviços como barbearia, alfaiataria, 
manicure, pedicure, estética, adega entre outros 
voltados aos homens, ainda que nosso espaço 
esteja aberto para receber todos os públicos, 
incluindo crianças.

A ideia de trazer um caderno de homens na 
Revista Duo parte também desse mesmo prin-
cípio: unir em um só  lugar diversos temas, pautas 
e assuntos que possam permear o universo 
masculino, trazendo parceiros do Clube Ministro, 
profi ssionais com diferentes expertises e muita 
experiência em suas áreas. Mostrar que aqui em 
Joinville temos soluções e profissionais com 
muita qualidade e que não é preciso ir para fora 
para consumir ou pagar mais para  esses serviços.

Inauguramos assim o caderno Clube Duo 
Homem, onde vamos  trazer conteúdos de moda, 
gastronomia, saúde, beleza, business e lifestyle. 
Nesta edição de lançamento, em business 
traremos uma matéria  sobre o Meeting Club, 
um projeto inovador idealizado por mim e pelo 
empresário Cristiano Watzko. Em moda, trazemos 
um nome de peso: Marco Antonio Jordão, com 
experiência de mais de 30 anos no mercado 
de luxo e superluxo e um dos nomes à frente da 
Adolfo Turrion. Além de muitas outras matérias. ■

APRESENTAMOS 
                       O  CADERNO

Clube Duo Homem
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Por Vanessa Flores
Foto Banco de imagens

Meeting Club
Um clube de encontros exclusivo  
 que vem movimentando o

mundo dos negócios

Você já imaginou um evento único e exclusivo 
que reúne os principais nomes do empreende-
dorismo em Joinville, empreendedores sêniores 
com muita experiência em suas áreas de atuação, 
ao lado de jovens empreendedores, pessoas que 
vem inovando as formas de se fazer negócios?

Um encontro de diferentes gerações, perfi s, 
a união de modelos tradicionais aos novos 
conceitos de negócio que estão despontando, 
se reunindo para uma troca de experiências, 
ideias e networking. Um evento que gera negó-
cios, movimenta a economia da cidade, feito 
por e para empreendedores daqui. E tudo isso, 
regado com vinhos de ótima qualidade e uma 
excelente gastronomia, em uma atmosfera leve e 
descontraída.

Esse é o Meeting Club, um evento mensal 
idealizado por André Romão, empreendedor, 
administrador e proprietário do Clube Ministro, 
em parceria com Cristiano Watzko, empresário à 
frente da  LHW Engenharia.

Tudo começou com uma conversa entre os 
dois, que os levou a refl etir sobre o fato de não 
haver muitos eventos em Joinville relacionados 
aos negócios. Buscavam um encontro para se 
atualizar, saber sobre os novos empreendimentos 
que estão surgindo na cidade, ter a oportunidade 
de aprender, conhecer novos produtos e gerar 
networking, por exemplo. Logo aqui, a maior 
cidade do estado e com um potencial gigante 
para empreender, carece de eventos desse tipo.

Foi então que se uniram  e juntos criaram o 
Meeting Club, que traz como pauta principal o 
universo dos negócios, mas aliado a um ambiente 
de descontração, em que essa troca é feita de 
forma leve, num bate-papo descontraído, porém 
muito enriquecedor. “Daí veio a ideia, trazer o 
que a cidade possui de bacana e fazer eventos 
agregando essas pessoas em uma noite, em um 
jantar, com uma degustação de vinhos [...] é uma 
ideia de tentar conectar essas pessoas interes-
santes da cidade”, compartilha Cristiano.

CADERNO
CLUBE DUO HOMEM
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O Meeting Club nasceu há pouco 
tempo, mas já vem movimentando 
Joinville. A primeira edição do evento foi 
realizada em junho deste ano, no Clube 
Ministro. Estiveram presentes empresá-
rios dos mais diversos setores, e outras 
personalidades de relevância, como 
políticos. Logo em sua primeira edição, 
o retorno foi muito positivo e o Meeting 
já tem cumprido com o seu objetivo. “Nós 
acreditamos que a proposta foi cumprida. 
As pessoas adoraram, a gente teve um 
feedback muito bacana, muito relaciona-
mento foi criado por todos os envolvidos. 
Você consegue sair um pouquinho da 
tua zona de conforto, do teu pequeno 
mundo, para desbravar um mundo 
maior”, conta Cristiano, sobre a oportuni-
dade de ampliar a visão e negócios que o 
Meeting proporciona.

Já a segunda edição do evento ocorreu no 
Rooftop Eusébio — localizado no Edifício Eusébio 
Corporate Center, no Atiradores —  e também foi um 
sucesso. A ideia é sempre buscar algum lugar novo 
para a realização dos encontros, com a escolha de 
ambientes agradáveis e bem localizados, que dispo-
nham de uma boa estrutura.

Ainda que um dos principais objetivos seja falar de 
negócios e como eles têm se reinventado neste novo 
mercado, a temática de cada Meeting não é estática, 
e depende dos convidados de cada encontro e dos 
setores em que atuam. Devido às particularidades 
do Meeting, para participar de um dos encontros é 
preciso receber um convite exclusivo de um dos patro-
cinadores ou organizadores do evento. “O convite é 
personalizado, existe um processo de seleção para os 
convidados,  considerando os critérios que envolvem 
a estratégia do Meeting Club”, revela André. Todo esse 
processo é pensado para que o evento mantenha a 
sua essência.
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Um dos nomes presentes na segunda edição 
do Meeting Club foi Tulio Severo Jr. Tulio é empre-
endedor, conselheiro Certifi cado em Governança 
de Startups pelo IBGC, CEO da Infi nitepar Holding 
Co LLC, fundador da Pré-Aceleradora de Startups 
9WEEKLABS.COM, sócio investidor da Spin 
Capital Aceleradora Startup Indústria, empresário 
Acionista da Sabemi Seguradora S.A.,além de 
gestor do programa de inovação aberta FACIAP 
Inovalab, no Paraná. Para ele, um evento como o 
Meeting, que promove o intercâmbio presencial 
de gerações, é essencial, sobretudo na atuali-
dade das relações virtuais.

A humanidade é marcada por momentos 
cruciais, fatos que mudaram o rumo da história. 
Um deles, conforme Tulio, se deu após o 
surgimento da internet. A revolução digital trans-
formou tudo, incluindo o mundo dos negócios. 
“As empresas que surgiram após o surgimento 
da internet fi ncaram suas raízes em terras com 
possibilidades infinitas que o mundo digital 
possibilita, as que entenderam isso e passaram 
a se desenvolver tendo a internet como adubo, 
foram altamente bem sucedidas e estão tirando 
proveito da maior revolução no mundo dos negó-
cios jamais vista na história.”

Para os modelos de negócios ditos como 
tradicionais, a reinvenção é uma questão de 
sobrevivência. É preciso entender que os clientes 
também já não são os mesmos. Segundo ele, a 
geração atual busca por modelos com menos 
complexidade e mais agilidade, menos proprie-
dade e mais liberdade. As gerações de agora 
em diante jamais saberão o que é viver em um 
mundo não digital. “As crianças de hoje que já 
usam celular e tablets dos 5 anos em diante, 
olham o mundo como se ele sempre fosse assim, 
como se falar com  máquinas fosse comum há 
muito tempo, ou entrar em uma aula em realidade 
virtual, uma experiência simples e trivial.” Os 
impactos disso são muitos, gerando uma transfor-
mação de diversas maneiras, inclusive na forma 
em que essas gerações irão projetar, desenvolver 
e consumir negócios.

Dado esse cenário, se remodelar é preciso. “A sobrevivência 
é aprender a jogar esse novo jogo, o jogo da inovação, onde 
os negócios são transparentes, abertos, uberizados e multipla-
taformas. Quem aprender logo esse movimento vai precisar 
contratar talentos com essa cultura”. Quanto mais rápido 
as empresas  conseguirem antecipar o que vai causar essa 
disrupção, mais rápido poderão “virar o jogo’’.

Para o especialista,  nesse processo, é preciso que os 
modelos tradicionais façam alguns dos seguintes questiona-
mentos: “Como será meu negócio em 10 anos? Quais são os 
serviços e produtos que podem substituir o meu modelo? O 
que posso fazer para iniciar as mudanças necessárias? Estou 
falando com startups que atuam em torno de soluções para o 
meu segmento?Como posso fazer negócios com startups que 
agreguem valor ao meu produto ou serviço?”, exemplifi ca.

Para acompanhar o ritmo e crescimento acelerado das 
mudanças trazidas pela revolução digital, é preciso buscar meios 
de inovar, e isso também se aplica aos modelos tradicionais 
de negócio. Joinville já vem buscando a inovação de diversas 
maneiras, e um evento como o Meeting Club, que promove esse 
intercâmbio e networking, é mais um exemplo disso.■

A sobrevivência é 
aprender a jogar 
esse novo jogo, o 
jogo da inovação, 
onde os negócios 
são transparentes, 
abertos, uberizados
e multiplataformas”

A revolução
digital e a 
reinvenção 
dos modelos 
de negócios
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Foto Tales Iwata

O retorno do corte
alinhado e do sapato
social de qualidade

Há pouco mais de 35 anos nos vestíamos com a nossa 
melhor roupa, e geralmente era um blazer combinado com uma 
boa calça, camisa e sapato, um costume ou até um terno, para 
um almoço ou evento de domingo. De lá para cá, muita coisa 
mudou, o jeans invadiu as nossas vidas — muitas vezes rasgado 
— o blazer foi deixado de lado, a moda surf tomou as ruas, o 
fast fashion explodiu com roupas muitas vezes fora da medida 
e nos vimos desconstruindo cada vez mais aquela imagem 
alinhada, sofi sticada e de bom gosto. Porém, salve, a alfaiataria 
está de volta em nossas mentes, e com ela o uso adequado de 
sapatos de qualidade. Cada vez mais ternos masculinos têm se 
encontrado nos balcões de vendas de alguns de nossos lugares 
favoritos para fazer compras e bons sapatos com uma paleta de 
cores invejável já se encontra à disposição do consumidor.

Se vestir bem é fundamental e igualmente atraente para um 
retorno aos escritórios, aos restaurantes e a um calendário social 
que poderia estar se enchendo com aqueles casamentos remar-
cados de 2020. 

Uma ótima alternativa para o clássico terno liso azul marinho, 
cinza ou preto, é este modelo com o fechamento simples de um 
botão em lã fria dark blue quadriculada em branco, que pode ser 
usado com a calça de igual padrão, compondo um excelente 
costume, ou combinado com uma calça bege lisa e uma camisa 
Oxford branca e algumas joias de luxo como na sequência de fotos 
a seguir.

Muito importante salientar é a qualidade do ponto picado feito 
à mão na cor azul clara que se vê na gola do paletó, uma das espe-
cialidades e também uma constante do estilista Fabrizio Allur nas 
roupas desenvolvidas pela sua grife.

Também em minhas mãos, se vê o campeão de vendas 
nacional da Adolfo Turrion, o Oxford Wholecut Madrid em couro 
Box preto, um clássico atemporal disponível também em outras 
cores e modelos nas lojas da Ministro. O sapato Oxford mascu-
lino é um dos modelos mais tradicionais e versáteis usados pelos 
homens, combina com jeans em um look mais despojado e 
também com costumes e ternos. O que defi ne o estilo é a abertura

Por Marco Antonio Jordão
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CONHEÇA Marco Antonio Jordão
A Duo está em renovação e traz um 

nome de peso para assinar a coluna 
de moda masculina: Marco Antonio 
Jordão ou simplesmente “Jordan”,  que 
atua no mercado de luxo acessível e 
super luxo há mais de 30 anos. 

Nos primeiros 13 anos ele atuou 
em equipes vanguardistas no mercado 
automobilístico onde na Scania fez 
parte do grupo que viria a dar origem 
ao que é a Scania Latin America hoje, 
na Mercedes-Benz foi premiado três 
vezes por sua atuação no marketing, 
em automóveis importados e nos 
utilitários Sprinter e na Iveco pela intro-
dução do também utilitário Daily no 
mercado brasileiro. 

Ainda na Mercedes-Benz teve 
seus dois primeiros contatos com o 
segmento de moda de luxo e super 
luxo em trabalhos conjuntos com a 
Hugo Boss e a Giorgio Armani. 

mais fechada do cabedal, onde 
estão os furos do cadarço. Não possui 
abas, com isso a sua facilidade de vestir 
é restrita, pois a abertura do sapato 
é menor devido ao fato de ser mais 
fechado, cabendo sempre o apoio 
de calçadeiras para não amassar ou 
acabar estragando o calcanhar, e é 
indicado para pés mais fi nos.

O calçado é manufaturado inte-
gralmente em couro legítimo, tendo o 
seu cabedal em couro Box de 13 a 14 
linhas, o conhecido “cromo alemão”. 
Possui um acabamento suave, que 
traz sofi sticação e elegância à peça 
além de possuir uma característica 
anti-risco, sem variação de tonalidade, 
ser extremamente durável, exigir pouca 
manutenção, ser impermeável, fácil de 

Nos últimos 20 anos atuou por 
conta própria com a sua agência 
de marketing, branding e desenvol-
vimento web, a MEDIAWAVE e um 
time de talentos internacional no 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, 
Canadá, Europa e Oriente focando nos 
segmentos de saúde e cuidados e de 
moda masculina, tendo trabalhado 
com renomados médicos do setor de 
estética, plástica e envelhecimento. 
No segmento de moda, desenvolveu 
projetos para as famosas Berluti, 
Belstaff, Bikkembergs, Aussiebum, 
Hugo Boss, Oakley, Prada e Giorgio 
Armani.

Também possui um trabalho social 
contundente com as ONGs ipp.org.br 
no Brasil, a Life Vest nos EUA e a #hivhe-
roes na Europa, além de trabalhos com 
o time da Síndrome de Down da ONU.

Em Nova York há 17 anos, atuou 

também com a plataforma imdb.com 
- cinema e entretenimento - um dos 
websites e APIs mais acessados do 
mundo, hoje pertencente à Amazon, 
estando geralmente na 14a posição de 
acesso global.

Há pouco mais de 3 anos se 
juntou aos executivos Adolfo Turrion 
Salmerón, Felipe Maia e Hélio Machado 
e fundaram a fábrica e a marca de 
calçados de luxo acessível no Brasil, a 
Adolfo Turrion, que trouxe um conceito 
de fabricação europeu, qualidade e 
preço justo para o consumidor. A marca 
já possui 9 private labels, 2 showrooms 
- São Paulo e Nova York - e dois distri-
buidores em território nacional, sendo 
um deles o Clube Ministro para o sul do 
país. Atualmente, acumula as funções 
de CMO/Export/Private Label/Market 
Development da Adolfo Turrion e CEO 
da MEDIAWAVE. ■

limpar, possuir característica estrutu-
rada e marcar muito menos devido às 
sucessivas dobras pelo uso recorrente; 
conferindo ao sapato uma fl exibilidade 
e aderência particulares.

Compõem o look da foto a gravata 
de seda da Louis Vuitton, lenço 
também de seda da Brunello Cucinelli, 
jóias da Tiffany e camisa e costume sob 
medida do estilista brasileiro Fabrizio 
Allur, com quem a Adolfo Turrion 
possui uma parceria de desenvolvi-
mento. O paletó, o Milano, foi fruto do 
desenvolvido conjunto pessoal com o 
Fabrizio e levou cerca de 9 meses para 
ser concluído e estar disponível para o 
mercado.

Não nos esquecendo de que a 
composição da imagem não é só visual, 

o cheiro é extremamente importante, 
e talvez seja devido ao fato de que 
todos nós estivemos confi nados por 
tanto tempo ou porque os perfumistas 
estão se sentindo extra libidinosos após 
meses de bloqueio, todos os grandes 
lançamentos de fragrâncias mascu-
linas são tão sexys quanto masculinos. 
Do novo Eros EDP da Versace, que, diz 
Donatella, foi inspirado por um “deus 
grego”, o inimitável William Penhaligon 
encharcado de vetiver (cuja garrafa 
vem com uma tampa em forma de 
cabeça de carneiro), ao Ultra Blue da 
Montblanc, imbuído de um acorde 
metálico marinho que esfrega contra 
a rica base âmbar com uma elegância 
áspera. Descubra o que melhor 
combina com a sua pele.
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Foto Banco de Imagem

Os homens também precisam 
fi car atentos à saúde dos pés.

Saúde dos pés

Há quem pense ainda que o cuidado e saúde dos 
pés é uma coisa exclusiva para as mulheres, mas essa 
é uma ideia ultrapassada, afi nal, um pé com mau odor 
ou unhas com deformidades pode ser algo desagra-
dável para todos. Para além da vaidade, cuidar dos 
pés envolve higiene e saúde, já que alguns sintomas 
observados nos pés podem inclusive ser indicação 
de doenças mais sérias como diabetes, artrite, doença 
cardíaca ou doença renal, é o que contam as podó-
logas Joana e Jéssica Dall Agnol da Silva, a “Dupla 
Catarina” como são conhecidas.

As duas são especialistas em atendimento de 
excelência, com protocolos desenvolvidos por elas ao 
longo de anos de estudo e pesquisa  sobre o cuidado 
da saúde dos pés. Enfatizam especializações em 
tratamento de fungos com alta tecnologia do laser e 
Bandagem Elástica, formando a dupla terapeuta de 
pés.

No Clube Ministro, as duas atuam utilizando 
protocolos exclusivos, com precifi cação diferenciada, 
mediante avaliação e alta tecnologia voltadas à 
Podologia. Entre as principais patologias que podem 
ser tratadas no Clube, se encontram calosidades, 
unhas encravadas, micose, psoríase, feridas, pele 
ressecada, excesso de transpiração, entre outras.

Por Joana e Jéssica Dall Agnol da Silva

CADERNO
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Além de buscar uma ajuda profissional, alguns 
cuidados simples são indispensáveis para a saúde dos 
pés e previnem infecções e doenças, como elencam as 
especialistas:

 
• Durante o banho, lavar os pés e unhas com água e 

sabonete. Depois, enxugar os pés e os dedos um por 
um, evitando assim a umidade, meio propício para o 
crescimento dos fungos e bactérias. Se as suas unhas 
ainda estiverem sujas, utilizar a escovinha de unha, 
para remover a sujidade.

• Não lixar os pés, porque a pele fi ca mais grossa, afi nal, 
seu corpo entende isso como uma agressão e torna o 
tecido mais resistente. O ideal é sempre optar por esfo-
liantes fabricados para os pés, que ajudam a eliminar a 
pele morta e hidratam a região. E para você que é mais 

cuidadoso, após a esfoliação, utilize um creme hidratante 
ou loção umectante para hidratação profunda.

• Utilizar meias de algodão que permitem boa transpiração 
da pele. Evitar meias sintéticas e escuras.

• Utilizar sapatos confortáveis que não apertem os dedos, 
no tamanho e formato certos (recomendável um número a 
mais ao que você já usa). Um sapato adequado e confor-
tável não é só uma questão de beleza e saúde dos pés, 
mas do corpo todo, visto que um calçado inadequado 
pode prejudicar a coluna vertebral e formar calos.

• Nos horários de descanso, retirar os sapatos, lavar e 
enxugar os pés. E para evitar o famoso chulé, usar loção 
adstringente.

 
Viu só! Ações simples mantêm os pés saudáveis e livram 

você de doenças inconvenientes. ■



■



Por Vanessa Flores
Fotos Enviadas pelo cliente

PUBLI
EDITORIAL

A melhor casa de campo de Rancho Queimado possibilita 
experiências incríveis aos seus hóspedes.

Casa de Campo
exclusiva

equilíbrio  entre  conforto  e  sofi sticação  no  campo.

Em Rancho Queimado, muni-
cípio de Santa Catarina,  você 
encontra um encantador 

refúgio de tranquilidade. Uma casa 
de campo exclusiva, de alto padrão, 
onde é possível viver uma verdadeira 

Piscina aquecida com lenha que pode chegar

a uma temperatura de 60º.

experiência regional. Localizada 
no ponto mais alto de uma 
imensa propriedade, com mais de 
930 mil m2, o local  oferece todo 
o conforto e aconchego a seus 
hóspedes.

■■
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Confi ra alguns comentários 
deixados por quem pôde viver 
essa experiência agradável ao 
se hospedar na casa de campo 
de Rancho Queimado.

“A casa é linda, com uma vista 
de tirar o fôlego! Os quartos são 
muito confortáveis, cozinha bem 
equipada, tudo muito limpo e 
conservado! Fomos num grupo 
de amigos e adoramos a estadia! 
Pretendemos voltar!”

“Ótima casa para quem quer 
relaxar e se desconectar. Casa 
com uma vista impecável! 
Voltarei com certeza!”

“Lugar incrível, instalações 
impecáveis! Experiência 100%, 
sem qualquer reparo!” ■

Hóspedes que chegam de helicóptero podem 

pousar no terreno ao lado da casa.

UM POUCO DO QUE É 
POSSÍVEL APROVEITAR
NA REGIÃO:

Pôr do sol no Mirante 
do Morro da Boa Vista

 A cerca de uns 12 km da 
propriedade, é possível subir de 
automóvel até o Morro da Boa Vista 
(2o pico mais alto de SC). Sugerimos 
fazê-lo para apreciar o pôr do sol.

A subida é tranquila. Uma 
experiência agradável é fazer um 
piquenique apreciando a vista da 
Serra Geral de Santa Catarina, com o 
sol se pondo por trás dela.

Caminho dos Tropeiros

No centro da cidade de Rancho 
Queimado, a cerca de uns 13 km, 
passeando pelo Caminho dos 
Tropeiros, estrada praticamente 
toda  asfaltada, você encontrará o 
artesanato da região.

Colheita de morangos 
frescos

Rancho Queimado é o maior 
produtor de morangos do Brasil e 
a capital catarinense do morango. 
Sendo assim, é possível colher 
morangos diretamente da plantação, 
que vão direto da horta para sua 
casa.

Café Colonial

Ao lado da plantação de 
morangos, há um saboroso Café 
Colonial, sempre aberto aos sábados 
e domingos. 

CASA DE CAMPO 
EXCLUSIVA - EQUILÍBRIO 

ENTRE CONFORTO E 
SOFISTICAÇÃO NO CAMPO

Casa de campo exclusiva 
está no Airbnb e reservas no

(47)99912-9164

Sua família já possui 
35 anos de experiência no 
setor hoteleiro, porém o foco 
sempre foi o turismo corpo-
rativo. Mas, dado o sucesso 
da casa de campo, agora 
eles têm buscado investir 
no turismo de lazer, focando 
neste novo mercado e possi-
bilitando que seus hóspedes 
vivenciem o melhor do 
campo.

Ao todo são 4 suítes, todas mobi-
liadas com móveis de alto padrão, 
com uma decoração única. A vista 
para os verdes campos serranos é 
exuberante. A propriedade foi toda 
projetada para o clima da região: há 
uma piscina aquecida à lenha, lareira, 
e todos os ambientes são climatizados. 
Possui churrasqueira, parrilla, em que 
é possível preparar um churrasco tipi-
camente uruguaio, além de que a casa 
é toda equipada com serviços de TV a 
cabo, internet e Netfl ix. Para a diversão, 
há um espaço exclusivo com sinuca 
e futebol de mesa (pacal ou pebolim, 
como costuma ser chamado na região 
sul). Para as crianças há ainda um 
espaço especial: uma linda e artesanal 
casa na árvore, com três andares. 

Além de tudo isso, na propriedade 
é possível realizar pescaria e passeios 
a cavalo. Um domador fi ca disponível 
para ir ao local e oferecer essa expe-
riência aos hóspedes. Os animais, 
comprados no Espírito Santo, são 
cavalos puros, próprios para passeio. 
Há ainda uma trilha e uma cachoeira 
a apenas 1km da casa, tornando o 
contato com a natureza mais próximo. 
O acesso é facilitado, havendo inclu-
sive um heliponto para hóspedes que 
chegam de helicóptero. 

“Nossa casa foi projetada com 
muito cuidado, aplicação e carinho 
para que pudéssemos viver uma expe-
riência única, exclusiva e regional na 
serra”, conta Ricardo Gayoso Neves 
Ziemath, um dos proprietários. Todas 
essas vantagens atraem hóspedes 
exclusivos como empresários e empre-
sárias de diversos setores e políticos, 
por exemplo, sendo a propriedade 
muito requisitada. Ricardo explica que 
a propriedade foi adquirida por seu 
avô junto ao ex- governador do estado, 
Jorge Bornhausen. Mais tarde, o avô 
comprou a parte do ex-governador, que 
recentemente, inclusive, voltou para se 
hospedar no local.

A aquisição da área de mais de 900 
mil m2  em que se localiza a casa, se deu 
com o objetivo de construir um condo-
mínio de alto padrão, que segue agora 
em reta fi nal de construção. Ao todo, o 
investimento realizado no condomínio 
e na casa foi de cerca de 7 milhões 
de reais, como conta Ricardo, e serão 
investidos ainda em torno de mais 3 
milhões, na construção de novas casas.
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Saúde do Homem
O autocuidado com a saúde pode 
prevenir diversas doenças, como

o câncer de próstata

O  número de homens que têm ido ao médico para 
realizar um check up e verifi car se está tudo bem vem 
aumentando, ainda que continue sendo as mulheres 
quem mais demonstram essa preocupação com a saúde.

Esse autocuidado com a saúde pode garantir a 
prevenção de diversas doenças, dentre elas uma das que 
mais acometem os homens: o câncer de próstata, segundo 
mais comum entre eles, fi cando atrás apenas do câncer de 
pele, de acordo com o Inca - Instituto Nacional de Câncer.

Os trabalhos mostram que se for detectado precoce-
mente, o índice de cura do câncer de próstata chega até 
95%, então, o autocuidado é imprescindível para evitá-lo. 
Muitos homens acabam não fazendo este autocuidado por 
uma questão do tabu que se criou em relação ao exame 
de toque retal, mas na verdade, esse é um exame rápido 
e indolor e que é feito como complemento ao PSA, outro 

exame em que se realiza a coleta do sangue do paciente 
com o objetivo de detectar os marcadores do tumor. 

O indicado é que o exame de toque seja feito anualmente 
por homens a partir dos 50 anos de idade, isso se não houver 
nenhum histórico familiar da doença. Em caso de  histórico 
familiar positivo, o recomendado é  que o homem comece a 
fazer esse acompanhamento a partir dos 45 anos de idade, 
ou a partir  dos 40 anos em alguns casos.

A cirurgia de próstata, a prostatectomia, costuma ser uma 
das principais formas de tratamento desse tipo de câncer, 
ainda que cada caso precise ser analisado individualmente, 
e consiste na remoção do tumor maligno.

Como médico anestesista, sei que muitos pacientes têm 
dúvidas sobre esse procedimento e sobre qual o tipo de 
anestesia será utilizada. A anestesia aplicada nesta cirurgia 
depende do tipo de cirurgia e abordagem que o cirurgião 
irá fazer. Existe a cirurgia robótica, em que é necessária uma 
anestesia geral, e existem outros tipos de tumores em que 
você pode optar por um bloqueio regional.

O bloqueio regional pode ser uma raquianestesia ou 
uma peridural. Nesta técnica o  paciente recebe um sedativo 
prévio, para então ser realizado o bloqueio regional, onde o 
anestésico é injetado no neuroeixo. Já a anestesia geral, é 
feita através de um  acesso venoso do paciente, por meio da 
aplicação de uma combinação medicamentos que causa 
perda da consciência, analgesia e relaxamento da muscu-
latura para que se execute o procedimento. Todos esses 
são procedimentos feitos de maneira segura e por médicos 
anestesiologistas que têm a formação adequada.

Não existe uma norma, cada paciente tem que ser 
avaliado individualmente de acordo com sua condição 
física e comorbidades.  Por isso a importância de consultar 
com um  médico anestesiologista quando você precisar ser 
submetido a uma cirurgia, alguém preparado para fazer essa 
avaliação e que vai explicar todos os detalhes da anestesia, 
como é feita, o jejum adequado e os cuidados necessários. 
Um profi ssional que responda a todas as suas perguntas e 
solicite os exames necessários para que você tenha uma 
abordagem mais individualizada. Um médico anestesiolo-
gista  poderá te orientar da melhor forma possível e tornar 
esse processo mais tranquilo. ■

Por Nelson Vasques
Médico anestesiologista
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Vinho:
Néctar dos deuses

Conta a mitologia greco-romana 
que Baco, o deus do vinho, ajudou a 
popularizar o consumo dessa bebida 
milenar, com suas festividades fartas 
de deliciosos banquetes e regadas 
com muito vinho, verdadeiro néctar 
dos deuses.

Hoje, a bebida carrega amantes ao 
redor de todo o mundo, e degustar um 
bom vinho para muitos é praticamente 
um estilo de vida, seja para relaxar ou 
se deliciar acompanhando um sabo-
roso prato.

Guillaume Verger é CEO da Tanyno, 
empresa que oferece um serviço de 
importação compartilhada de vinhos 
e é parceira do Clube Ministro. Ele 
esclarece algumas dúvidas para tornar 
a experiência de degustar aquele bom 
vinho ainda mais agradável.

Quais são os principais tipos de 

vinho e suas particularidades?

Existem quatro grandes famílias. A 
primeira e a mais famosa de todas são 
os tranquilos, onde você encontra os 
vinhos tintos, os brancos e os rosés. 
Há também a família dos eferves-
centes, onde temos os espumantes. 
Um espumante muito famoso é a 
Champanhe, feito na França, na região 
da Champagne. Temos também os 
vinhos fortifi cados, com um teor alcoó-
lico mais elevado. E há ainda os vinhos 
suaves, os doces.  Nessa família  temos 
por exemplo os vinhos de colheita 
tardia, que utilizam a técnica de deixar 
a uva amadurecer um pouco mais 
para ter o seu teor de açúcar muito 
mais elevado. 

Quais aspectos devem ser 

levados em conta ao escolher um 

bom vinho?

Primeiramente, é importante entender 
em que nível você se encontra na sua 

caminhada.  Geralmente, o perfi l de 
alguém que está iniciando no mundo 
do vinho é de procurar um vinho mais 
frutado, com menos acidez e com 
taninos bem macios, isso você vai 
encontrar por exemplo, em vinhos da 
América do Sul. Argentina com seus 
Malbecs, no Chile com a Carménère… 
vinhos muito mais expressivos no seus 
aromas primários.

Quando você evolui na sua cami-
nhada,  tudo o que você procurava no 
início vai mudar, por que o seu paladar 
fi ca muito mais afi nado. Geralmente, 
esses vinhos que têm pouca acidez, 
muito frutados, vão começar a te 
enjoar, e você vai procurar vinhos 
mais estruturados, com mais acidez, 
porque essa acidez vai te permitir 
salivar, e também ter uma percepção 
de aromas muito mais fi nos e muito 
mais elegantes.

Há alguma dica de como 

degustar?

Cada vez que você vai dar um gole, 
é muito importante fazer o vinho 
passar por toda sua boca, ou seja, 
colocar o vinho em contato com a sua 
saliva, com toda a superfície da sua 
língua, onde todos esses sabores vão 
aparecer e você vai conseguir ter uma 
leitura melhor do produto que está 
tomando.

Como harmonizar vinhos com 

alimentos?

É muito importante relembrar 
quem é o protagonista do prato. 
Quando você tem um alimento que é 
muito fi no, com sabores mais leves e 
elegantes, você vai ter que procurar 
um vinho que acompanhe esse tipo 
de proposta. Aves, por exemplo, que 
tem sabores mais suaves, necessitam 
de vinhos menos marcantes, podemos 

harmonizar com a uva pinot noir, por 
exemplo.

Os vinhos quando são mais 
frutados acompanham  normal-
mente comidas um pouco mais 
exuberantes em aromas. É sempre 
importante relembrar que o vinho e 
o alimento são um casamento, um 
não pode se sobrepor ao outro.

A temperatura altera o sabor 

do vinho? Há uma temperatura 

ideal para cada tipo?

Sim, a temperatura altera 
algumas características do vinho. 
No caso dos vinhos tintos, a tempe-
ratura de serviço varia entre 14ºC 
e 18ºC. Quando o vinho tem mais 
acidez, geralmente deve ser servido 
um pouco mais gelado, e quando 
o vinho puxar para um vinho mais 
estruturado, com taninos mais 
marcantes e aromas um pouco mais 
exuberantes, a temperatura é em 
torno de 18ºC.

Nos vinhos brancos e rosés, a 
temperatura vai fi car em torno de 
7ºC até 12ºC, mesma coisa quando 
um vinho é branco ou muito mais 
elaborado, muito mais complexo, 
você necessita de uma temperatura 
um pouco mais alta. ■

CADERNO
CLUBE DUO HOMEM

Por Guillaume Verger

114



■

DAS NOSSAS ADEGAS PARA SUA! 

OS MELHORES 
VINHOS DO MUNDO,
SEM CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO. 

clubeministro.com.br



Por Vanessa Flores 
Foto Enviado pelo Colunista

Ricardo Luiz
A paixão pela adrenalina
do paraquedismo

CADERNO

L iberdade e muita adrenalina são dois sentimentos que 
podem resumir bem um salto de paraquedas. O som da aero-
nave, o salto em queda livre de uma altura que pode chegar a 
quase 4 mil metros e uma vista de tirar o fôlego. Para Ricardo 
Luiz, o Ricardinho, como é conhecido, o paraquedismo é mais 
do que um esporte radical, é um momento de desconexão da 
rotina, é seu estilo de vida.

A paixão e o sonho de voar é algo que sempre esteve 
presente na vida do Promotor de Eventos e Gestor da Audi 
Center.  Seu objetivo inicial era entrar na Força Aérea Brasileira, 
mas a vida o levou para outros caminhos. Na década de 
90, período considerado por muitos  como a “era de ouro’’ 
da música eletrônica, e em que o “teen pop” e o grunge 
despontavam com força no cenário musical, Ricardo iniciou 
a sua carreira como DJ. Na vida noturna, conheceu inúmeras 
pessoas e fez diversos relacionamentos.  No fi nal dos anos 90, 
em meados de 1997 até 1998, gerenciou o Melão Jungle Club, 
local que foi mais uma grande escola para ele. No início dos 
anos 2000, criou a Raving – A Casa de Festas, e na sequência, 
foi convidado a ser um dos coordenadores das ações promo-
cionais do Bali Hai durante 4 temporadas.

 Mas o desejo de cruzar os céus pilotando uma aeronave 
ainda falava alto dentro de si. “Comecei a sentir o “gostinho” 
da noite e iniciei a tocada de DJ. Poucos anos após, me bateu 

a vontade de retomar o projeto de ingressar na EPCAR 
(Escola Preparatória de Cadetes do Ar), mas o meu 
tempo, por idade, já havia passado. Então ingressei no 
paraquedismo para me manter próximo ao mundo da 
aviação. E daí virou paixão, pois somado ao mundo 
dos eventos aéreos que eu acompanhava, do saudoso 
Circo Aéreo Onix Jeans, tive o Comandante Carlos Edo 
(in memoriam) como mentor e estimulador da minha 
caminhada no paraquedismo e no mundo dos shows 
aéreos, onde sempre obtive sucesso e respeito, pois 
buscava aplicar exatamente o que meus mentores me 
orientavam.”

Desde então são 25 anos de paraquedismo, 
inúmeros eventos e muitos saltos. “Entre os mais 
marcantes que realizei estão as duas últimas edições 
do Aero Show, no então Aeroclube de Joinville, pois 
passei de espectador a organizador do evento, que 
foi um dos maiores e mais bem organizados do país. 
Foram mais de 30 atividades realizadas entre paraque-
dismo e coordenação de shows aéreos em Joinville 
e região, que incluem apoio para a Esquadrilha da 
Fumaça e um fantástico show aéreo com o apoio do 
casal Carlos e Mônica Edo, realizado no encerramento 
da Semana da Marinha de 2014, em São Francisco do 
Sul ”, compartilha. ■
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O que está bastante em alta é a barba, que é considerada 
a maquiagem do homem, quando bem feita pode melhorar 
a simetria do rosto. Muitos profi ssionais da área analisam o 
cliente somente de perfi l, não levando em conta que nossa 
cabeça é tridimensional, então o profi ssional tem que ter 
muito cuidado com as linhas e ângulos a serem feitas, 
para chegar em uma harmonia facial. É interessante ter um 
cuidado a mais com a barba e utilizar produtos para mantê-la 
com uma aparência de  bem cuidada, pois uma barba e um 
cabelo alinhado te dá mais autoestima e passa credibilidade.

Muitos homens sofrem bastante com a calvície, queda 
de cabelo e falhas na barba, onde a estética masculina tem 
procedimentos clínicos para solucionar esses problemas, 

dando mais força, volume e fazendo crescer fi os (quando 
o bulbo capilar ainda estiver ativo). O procedimento é feito 
com aplicações na região, junto do auxílio de nutricionista e 
produtos para usar em casa. ■

Foto Enviado pelo Colunista

Principais tendências de
cortes que têm feito a cabeça

dos homens

Na atualidade, com a evolução da barbearia e 
técnicas de corte, podemos dizer que não existe 
mais o certo ou o errado, o público masculino 
(influências) cria muita moda nova, por isso, o 
profi ssional tem que ter uma boa comunicação 
com o cliente para identifi car qual sua personali-
dade, seu estilo, saber com o que trabalha e como 
gosta de arrumar seu cabelo.

É aí que entra a criatividade do barbeiro, somada 
àquilo que o cliente gosta e deseja, dando uma prati-
cidade em arrumar o cabelo, o que  inclui também o 
visagismo (conjunto de técnicas utilizadas para valo-
rizar a beleza do rosto de cada cliente) e o designer 
de corte. 

Um corte que está em alta ainda e que difi cil-
mente vai acabar é o degradê, onde em cima pode 
ser penteado de diversas maneiras (levando em 
consideração a estrutura e linha de crescimento do 
seu fi o). O degradê é feito utilizando uma máquina 
mais curta próximo à orelha do cliente, e com mais 
volume de cabelo na aresta, que é a parte que 
conecta o topo do cabelo com a lateral. Ele não 
precisa necessariamente ser muito raspado, mas 
quanto menor for a máquina, mais contraste. Sendo 
assim, quanto mais próximo e menor a máquina 
perto da orelha, mais baixo o corte se mantém, 
e conforme vai subindo, os fios são mantidos 
mais longos, o que gera um efeito de sombreado, 
podendo o barbeiro “brincar” com essa sombra para 
melhor o formato da cabeça.

Ainda que muitos prefi ram o corte na máquina, 
tem também o pessoal do social, que gosta de 
cortes feitos todos na tesoura. Atualmente estão 
modernizando bastante esse corte, podendo 
aproveitar os fi os mais longos dando mais textura 
e camadas, onde vai fi car com mais movimento. O 
corte todo feito na tesoura não possibilita um efeito 
tão curto quanto aqueles feitos na máquina podem 
apresentar, por exemplo, mas diferente deste, pode 
manter seu design por mais tempo.

Por Gustavo Gadotti
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A revista Duo completa seus 13 anos neste 
mês. São 13 anos se reinventando, 13 anos 
de tentativas, 13 anos seguindo na contramão 
e inovando em cada ciclo. Personalidades, 
empreendedorismo, cultura e muitas outras 
histórias locais são contadas nestas páginas a 
cada mês. Nesta matéria especial, decidimos 
trazer um outro lado da Duo, a história construída 
por trás da revista, que traz como personagem 
principal, Toni Furtado, a mente criativa da Duo.

MATÉRIA
PRINCIPAL

Por Vanessa Flores
Fotos André Koposh
Look Expressiva back

Os
dois
lados
daDuo
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Antonio João Furtado, mais conhecido como Toni da 
Duo, nunca imaginou, nem em seus melhores rascunhos, 
que pudesse criar algo que tocasse tantas pessoas.

Nascido e criado em Joinville, sendo o mais novo entre 
5 fi lhos, veio de uma família humilde. Geminiano criativo e 
sempre se desafi ando, cresceu sem luxos, mas com valores 
e princípios maiores do que qualquer riqueza. A sexta 
geração dos Antônios da família, carregava no nome uma 
herança, mas o menino, desde cedo muito perspicaz e 
dotado de uma criatividade extraordinária, sentia que queria 
algo a mais. “Eu sempre me senti fora da caixa. Minha família 

à criaçãoDo criador
sempre foi muito boa, unida, sempre esteve tudo bem, 
mas eu queria quebrar aquelas limitações. Precisava 
sair para entender a grandeza do mundo.”

Começou em seu primeiro emprego ainda 
adolescente, aos 14 anos, como jovem aprendiz 
no McDonald’s. Aos 16, trabalhou em um mercado 
puxando carrinhos no estacionamento. Ainda nesse 
período, fez um teste vocacional na escola, o resultado 
foi redação, algo curioso para alguém que não se 
dava tão bem assim com as palavras. Aquilo o deixou 
pensativo.
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a tapa
Dando a cara Com 17 anos ele prestou vesti-

bular e acabou passando em 
Administração. Não sabia direito o 
que queria, nem ao certo o porquê da 
escolha do curso, mas sabia que tinha 
dentro de si um ímpeto de ir além. “Eu 
queria ter uma faculdade, não queria 
parar.”

Começou a graduação, e mais 
uma vez, viu que não se enqua-
drava no grupo da turma. “A média 
de idade da minha turma era 
de  40 anos e eu tinha 17. Todos 
eram donos de alguma coisa e eu 
obrigatoriamente teria que ser a 
pessoa mais inteligente para não ser 
excluído”, recorda. E sem fi car para 
trás, começou a se destacar nos 
estudos.

Durante esse período, trabalhou 
em dois lugares, passou pela área 
de RH, onde achou que seguiria 
carreira, foi vendedor, ganhando 
destaque nacional em vendas pela 
Bauducco, atuou no marketing da 
faculdade e foi até coordenador na 
Transtusa, liderando uma equipe de 
motoristas com anos de empresa , o 
que foi para ele um grande aprendi-
zado. “Eu era muito menino, então 
tive que usar muito da minha male-
molência, da minha displicência, da 
minha persistência e de tudo com 
‘ência’ que tinha”, brinca.

Mas ainda sentia que ali 
não era bem o seu lugar. Dono 
de uma grande capacidade de 
comunicação e um forte poder de 
persuasão, ele juntou suas quali-
dades e decidiu se aventurar de 
forma autônoma na área de marke-
ting, só ele por ele mesmo. Fazia a 
logística, desenvolvia campanhas 
e gerava vendas para os seus 
clientes. “Eu sempre fui de desafi o, 
eu nasci para me desafi ar em todos 
os sentidos.”

Um desses clientes era o salão 
Marcio Vargas Cabeleireiros. Em 
uma conversa informal, surgiu 
a ideia de montar um informa-
tivo publicitário para o salão. 
Unindo mais um cliente,  a clínica 
Lipocenter, atual Clínica Vasti, a 
ideia ganharia força e assim, teria 
início a primeira edição da revista 
Duo e junto, ainda sem saber, nascia 
também o “Toni da Duo”.

Dois clientes, dois parceiros, um duo. Como uma revelação, foi em 
um sonho que Toni teve a ideia do nome para a revista, que no início, 
não se parecia com a nova formatação. A primeira edição foi lançada em 
setembro de 2008, com 20 páginas e uma periodicidade  trimestral.

No início, era ele que se virava com tudo. Vendia, escrevia e já chegou 
até a se aventurar na parte gráfi ca. “Hoje, se eu precisar fazer alguma 
coisa que eu sei que não está boa na revista, eu sei fazer, porque aprendi 
que você tem que dominar o que está fazendo, ser forte, resiliente e com 
essência, senão qualquer pessoa te derruba.”

Na época, com 12 revistas no mercado, e sem um nome reconhecido, 
não foi fácil conquistar um espaço. “O Antônio chegava nos lugares e as 
pessoas não conheciam, perguntavam quem era o Antônio, onde que 
estava meu pai, porque achavam que eu não era a pessoa. Demorava 
muito tempo para explicar, até porque Antônio é um nome mais antigo e 
trazia esse conservadorismo, essa coisa mais quadrada. E aí eu comecei 
a entender que eu era um cara moderno que queria trazer essa moderni-
dade no que fazia.”

Mas  o seu “alter ego”, o Toni, só seria ofi cialmente apresentado 
cerca de 5 anos após a primeira edição ser lançada, em uma festa em 
comemoração ao aniversário da revista, cujo o tema foi “Dando a cara a 
tapa”, em que ele apresentou a sua equipe. “Aqui eu assumo o Toni da 
Duo e parecia que não tinha histórico. Era como se fosse uma página em 
branco da revista, em que eu usava muito dessa “dupla personalidade e 
trazia valores meus para o meu produto.”

Aos poucos, o Toni e a revista foram se envolvendo, crescendo junto 
e suas histórias entrelaçaram. Ele, a mente criativa e ela, quase uma 
extensão do seu próprio corpo. Já não havia mais Toni sem a Duo e certa-
mente, não haveria Duo sem o Toni.

EU SEMPRE FUI 
DE DESAFIOS, 
EU NASCI PRA 
ME DESAFIAR 
EM TODOS OS 
SENTIDOS!”
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fases da Duo
As várias

Em 2010, a Duo deixa de ser um informativo 
interno, e o Toni assume a edição e direção geral da 
revista, que começa a ganhar corpo. 

Um ano depois, ela passou a contar com a direção 
gráfi ca da agência Monograma. A partir daí, a revista 
ganha forma e mais qualidade, equipada com um time  
de pessoas comprometidas, a defi nição de uma linha 
editorial e uma distribuição mais efi caz. “Tenho muito 
orgulho da evolução que fi zemos na revista e com 
certeza a agência tem grande parte nesse processo. 
Nessa época, muita gente boa começou aparecer 
e qualifi car a revista. Além de fotógrafos, modelos e 
produtores de moda que trouxeram seus conheci-
mentos e evoluíram as produções locais”, relembra. 
Em 2013, a Duo passa a ser veiculada mensalmente, 
ganhando também sua versão digital. 

No período de boom do digital e da internet, e em 
um cenário em que os meios impressos se viam em 
risco, Toni estava confi ante e sabia que a Duo atraves-
saria aquela fase como encarou outras adversidades, 
algumas inclusive piores. O início da pandemia foi 
outro desses momentos, mas para quem aprendeu a 
pescar quando o mar não está para peixe, mais uma 
vez a revista se reinventou e ultrapassou esse período. 

Isso só foi possível porque a Duo é muito mais do 
que uma revista, ela movimenta negócios, sonhos, 
conecta pessoas, compartilha histórias. “Eu nunca 
vendi uma revista, eu sempre oportunizei várias ações, 
relacionamento, experiências. Sempre trouxe muito 
mais do que uma página de revista”, conta. E claro, em 
todos os momentos bons ou ruins, a Duo  contou com 
diversos parceiros, muitos estão presentes desde o 
começo.

Em junho de 2020, a capa da revista trazia 5 impor-
tantes comunicadores locais, sobre a temática “É hora 
de se comunicar”. Toni teve a ideia de gravar um vídeo 
apresentando o projeto e trazendo os 5 para falar 
sobre o tema, e mais alguns convidados. O que seriam 
poucos convidados, se tornaram 40.  “Sem nunca 
ter feito vídeo, iniciei  fazendo 40 vídeos no mesmo 
dia, inclusive trocando de roupa”. Ali, nascia um novo 
produto da Duo: a Duo TV, com o objetivo de gerar 
conteúdo e trazer informação para além da página.

 HOJE,EU 
PERMITO 
QUE VOCÊ ME 
VEJA COMO 
SOU! E TENHO 
ORGULHO 
DO QUE ME 
TORNEI.

■
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de chave

para a Duo

A virada

O futuro

Os 10 anos da revista, comemorados em 
agosto de 2018, marcaram  o início de uma nova 
era, não só para a Duo, mas também para o Toni. 
Passando por um momento delicado, os cami-
nhos da vida o fi zeram tomar a difícil decisão de 
se afastar da Duo, e com isso, viveu um luto de seis 
meses. Mas como uma fênix que renasce das suas 
próprias cinzas, ele uniu forças e voltou. “Eu voltei 
e tinha me convencido que  a Duo era o meu lugar, 
o meu legado,  e voltei com a ideia de convencer 
todo mundo de que eu era a melhor opção para 
todos. [...] com respeito, essência e determinação. 
Percebi que estava  pronto e muito forte, e permiti 
que as pessoas começassem a me ver assim!”

Em comemoração ao aniversário e à essa 
nova fase, foi lançada ‘A maior edição de todos os 
tempos’, com mais de 400 páginas de conteúdo, 
culminando com a maior festa já feita pela Duo, 
com mais de 2000 pessoas, e em pleno agosto, 
fi zemos uma verdadeira virada de ano, de ciclo e 
de pensamentos.

Hoje, o Toni e a Revista Duo vivem um excelente 
momento, mas foram 13 anos de muitas tentativas, 
diversas frustrações e infi nitas noites sem sono. 
Ainda há muito do Antônio no Toni, mas agora, ele 
pode dizer que se libertou de alguns valores que 
recebeu lá  atrás, quando ainda era uma criança, e 
que foram importantes para moldar quem é, mas 
que atualmente já não fazem mais tanto sentido.

Ele conta que desde pequeno foi ensinado a 
ter uma educação de escassez, em que era “feio” 
ter muito, ou demonstrar que tinha muitas coisas 
para as outras pessoas, fossem bens materiais ou 
qualidades de destaque. “Essa parte da escassez 
foi muito presente na minha vida até uns dois ou 
três anos atrás, quando eu entendi que não era feio 
se sentir bom, se sentir realizado profi ssionalmente 
e dividir isso. Eu fui criando valores de uma pessoa 
muito completa, aproveitando todos os meus 
ensinamentos de vida, da minha educação. Esses 
ensinamentos montaram essa pessoa, mas esse 
destravar da minha vida veio quando eu aprendi  o 
valor da palavra não. Parei de aceitar menos do que 
mereço e entender que se eu não sei o que quero, 
qualquer coisa poderia servir.Durante anos eu 
aceitava o que me davam, porque fui ensinado que 
mais vale um pássaro na mão, do que dois voando!”

Para a Duo, o céu é o limite e as novidades 
seguem surgindo. Uma delas são os planos para 
abertura de franquias. E claro, como já está no 
DNA da revista, inovar e evoluir sempre faz parte 
dos planos para o futuro. As páginas desta história 
continuam sendo escritas a cada dia, para além do 
papel, e nossos leitores e parceiros são peça essen-
cial nisso tudo.  “Fiz tudo se tornar tão leve, que 
parece que foram 13 meses, não 13 anos. Mas com 
certeza, começaria tudo de novo, gratidão a todos 
que constribuíram.” ■

FIZ  TUDO  SE 
TORNAR TÃO  LEVE, 

QUE  PARECE QUE  
FORAM  13 MESES,

 NÃO  13 ANOS.  MAS 
COM CERTEZA,  

COMEÇARIA
TUDO  DE  NOVO”

Apresentação da  
do Baile da Duo  
no dia 08.08 2018, 
com o tema, A 
virada da Duo.
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Por Bernardo Gonçalves
Fotos Enviadas pelo cliente
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UMA  PÉROLA  EM  MEIO

A 
cidade de Joinville é reconhecida Brasil 
afora por seus bairros aconchegantes, 
seguros e bem localizados. Um dos mais 
antigos é o Anita Garibaldi, localizado a 
aproximadamente 2 km do centro, possui 

a vantagem de estar distante o sufi ciente para ser um 
local que proporciona calmaria e tranquilidade aos 
moradores.

O nome do bairro se deu por conta da importante 
avenida que o corta, tendo em vista a importância 
que desempenhava no acesso ao centro e a outros 
pontos da cidade. E Segundo a Fundação Instituto 
De Pesquisa E Planejamento Para O Desenvolvimento 
Sustentável De Joinville - IPPUJ, o Bairro sempre teve 
uma posição de destaque entre os bairros da cidade, 
“pois além de desenvolver uma crescente economia 
de subsistência, contribuiu efetivamente no desen-
volvimento Industrial do município, com a instalação 
de várias empresas, como por exemplo, a Fábrica de 
Pentes do Sr. João Hansen Jr, a primeira instalada no 
bairro e que posteriormente originou a atual TIGRE 
S.A.”

Muita história já passou pelas ruas do Anita, desde 
1977, ano em que foi ofi cializado, ele é uma referência 
na cidade e continua sendo valorizado na região por 
suas características privilegiadas. 

à Joinville
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QUEM  CONSTRUIU?

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS 
DO ANGRA

Sendo assim, é de se imaginar que muitos empre-
endimentos buscam um espaço para construir e 
complementar essa história. Um deles é o Angra dos Reis, 
localizado na zona oeste, fi ca a poucos minutos da região 
central, o que faz com que os moradores não percam 
tempo em grandes congestionamentos.

Para além da localização, a Construtora Bem Morar fez 
questão de cuidar de cada detalhe do empreendimento 
para que ele seja um real refúgio em Joinville, valorizando 
ainda mais a região e proporcionando a realização de 
sonhos.

Em sua região, estão localizados grandes super-
mercados, farmácias, padarias, restaurantes, postos de 
combustível, escolas, faculdades e outros serviços,  tendo 
assim uma garantia de que o morador do Angra dos Reis 
não tenha grandes problemas para resolver as tarefas do 
dia a dia. 

Ademais, para você que tem seu animal de estimação 
e quer passear, se torna um lugar perfeito. Além também 
de proporcionar um clima ótimo para caminhadas ao 
ar livre. Por outro lado, se você gosta de um passeio ou 
viagens para fora de Joinville, o bairro fi ca a dois ou três 
minutos da BR-101.

Pensando não somente nestes momentos, o Angra 
oferece uma oportunidade sem igual para seus mora-
dores manterem uma vida de qualidade e saudável. 
Localizado em um bairro que oferece uma variedade 
de lugares para passeios, como a Estação da Memória, 
Parque Hansen e a Praça Monte Castelo, o empreen-
dimento possui uma estação especial com bicicletas 
compartilhadas, que fi ca anexada na garagem e é aberta 
para todos que querem realizar seus exercícios físicos 
ou até mesmo fugir do trânsito para ir ao trabalho. Com 
a estação, você e sua família evitam custos com manu-
tenção e compra de uma bike.

Mas, além de ter os benefícios para o lado de fora, um 
bom lugar para se morar é onde você tem lugares para se 
sentir bem do lado de dentro, não é mesmo? Para isso, 
o Angra dos Reis conta com uma ampla academia para 
você ter os melhores equipamentos e não precise se 
preocupar em sair de um espaço aconchegante para um 
lotado e fazer você se estressar ao invés de se sentir bem.

E falando em se sentir bem, nada melhor do que 
fazer com que seus fi lhos tenham momentos mágicos e 
inesquecíveis. Assim, para os pequenos, mas não menos 
importantes moradores, há também uma espaçosa brin-
quedoteca para ter horas de diversão. E o melhor. Fica 
localizado em frente a academia, o que possibilita os pais 
realizarem seus exercícios ao mesmo tempo, com a maior 
tranquilidade e segurança que a família necessita.

Também na necessidade de promover ainda mais 
lazer, o Angra dos Reis possui algo que, tanto os adultos 
quanto as crianças, adoram. Com temperaturas altas 
em muitos momentos durante o ano, Joinville fi ca extre-
mamente calorosa. Por isso, no empreendimento foi 
projetada e construída uma piscina para que as manhãs 
e tardes de sol dos moradores e visitantes jamais sejam as 
mesmas, e que não precisem sair do conforto de seu lar 
para ter momentos de lazer.

O Angra dos Reis é um residencial de alto padrão 
construído pela construtora Bem Morar, que já está no 
mercado há mais de 20 anos e entregou mais de 300 
moradias em Joinville. O empreendimento ainda será 
inaugurado, em outubro deste ano. Então, para você 
que tem interesse em adquirir muito mais que um apar-
tamento, mas sim qualidade de vida, entre em contato 
com a Bem Morar Empreendimentos e marque um 
horário para visitar o decorado. ■

- Localização privilegiada;
- Entrega com os acabamentos inclusos no preço;
- Plantas fl exíveis e personalizáveis.

CONTATO 
 (47) 98813-8858
 @bemmorarempreendimentos

www.bemmorar.net.br

Em outro momento, imagine um dia chuvoso, no qual 
você chega após um dia cansativo no trabalho e quer 
somente um momento para relaxar. Pensando nisso, a 
piscina também possui uma água totalmente aquecida, 
com cobertura e privacidade para que você se sinta total-
mente relaxado e tire todo o estresse do dia a dia. 

Você também pode estar se perguntando: e as festas, 
tem lugar para fazer? A resposta é: sem dúvidas. Para 
aqueles que querem reunir a família e os amigos e fazer 
uma confraternização, o Angra dos Reis possui um lindo e 
completo salão de festas com tudo o que é necessário para 
viver e eternizar grandes momentos.
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Por Bernardo Gonçalves
Fotos Luz e Alma Fotografi a e Banco de Imagem
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Apaixonada por tecnologia, Emanuele Bergui reposicionou sua marca no 
mercado de robôs automatizados e visa a globalização do seu negócio.

AUXILIANDO O SEU
NEGÓCIO A CRESCER

Tecnologia. Umas das principais, ou até 
mesmo a principal ferramenta que está 
em constante evolução atualmente. 

Com ela, podemos nos conectar com pessoas 
que estão do outro lado do mundo com apenas 
um aparelho celular, estudar sem estar presente 
em uma sala de aula e muito mais do que se imagi-
naria há 20 anos atrás.

Mas, para Emanuele Bergui, a tecnologia se 
tornou uma forma de expandir e reposicionar a 
marca do seu próprio empreendimento. No ano 
2019, fundou a RPAIdea, uma empresa especia-
lizada em automação de processos através de 
robôs digitais. Em certo momento, um cliente 
necessitava consultar um grande volume de notas 
fi scais no portal do governo federal, o que tornava 
inviável realizá-las manualmente. A partir disso, a 
empreendedora, em conjunto com sua equipe de 
desenvolvimento, conseguiu, através dos robôs 
digitais, automatizar os processos, uma solução 
para aquele problema.

Com o sucesso, ela pensou: por que não 
aprimorar a ideia e tornar disponível para todos 
os clientes? Assim, após dois anos para a solução 
ser aprimorada e uma criteriosa validação, repo-
sicionou sua empresa no mercado com a marca 
RobotEasy. “O reposicionamento da marca faz 
parte de uma estratégia de consolidação no 
mercado nacional e abertura do mercado inter-
nacional da plataforma de desenvolvimento e 
gerenciamento de robôs, voltados para a auto-
mação de processos”, explica a CEO.

Mas você pode estar se perguntando: o que 
exatamente esses robôs fazem e como eles 
podem solucionar problemas. Nós explicamos. A 
RobotEasy é uma plataforma fl exível que permite a 
criação de robôs de várias formas. A primeira delas 
possui uma função “gravador”, onde o usuário dá o 
start na gravação da sua tela e vai indicando para 
o robô onde ele deve dar os cliques, digitar, copiar 
ou colar uma informação. Ao término da gravação, 
o robô estará pronto para fazer as execuções 

Inteligência
Artifi cial 
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INTERNACIONALIZAÇÃO

automaticamente daquele processo que ele foi ensi-
nado. Este formato de criação do robô é conhecido 
como “no-code”, ou seja, sem desenvolvimento de 
código de programação.

Já a segunda, forma uma sequência de passos 
que o robô deve executar, por meio da função 
de “arrasta e solta”. Desta forma, o usuário utiliza 
os componentes prontos da plataforma e indica 
configurações simples. Esta forma de trabalho é 
conhecida no mercado como “low-code”, ou seja, 
uma pessoa com boa conexão lógica, consegue 
desenvolver os robôs com comandos simples.

Na terceira e última forma, é indicado para robôs 
mais complexos onde pode se usar um misto de 
“no-code”, “low-code” e programação propriamente 
dita. Ou seja, o robô pode levar componentes prontos 
e partes desenvolvidas dentro de componentes 
de “código livre”, que são blocos de programação 
que podem ser inseridos por um desenvolvedor de 
software no meio da execução do robô.

Isto tudo, alinhado a qualquer processo de uma 
empresa realizado em um software, faz com que os 
robôs executem diversas tarefas que um humano 
pode executar em qualquer tipo de sistema. Já 
imaginou ter um robô que pode procurar e-mails que 
tenham um determinado tipo de anexo, responder 
este e-mail, salvar o anexo em uma pasta da rede, 
abrir o anexo, editar, salvar, copiar informações do 
anexo? Isso tudo somente com apenas três formas 
de programação. “O robô também pode ser desen-
volvido para acessar rotinas de conciliação fi nanceira 
da empresa, confere saldos, gerar os extratos, 
consolidar estas informações em uma planilha e 
entregar a posição de caixa atualizada diariamente. 
Ou ainda pode realizar a importação dos dados do 
ponto eletrônico para qualquer sistema e enviar 
uma mensagem pelo WhatsApp, informando quais 
colaboradores não bateram o ponto naquele turno”, 
acrescenta a desenvolvedora.

Atualmente, existem cerca de seis plataformas 
globais dominando esse mercado, mas todas 
possuem restrições de entrada no mercado 
nacional, principalmente pelo custo regulado da 
variação cambial. Assim, a startup Catarinense 
permite o uso de um novo conceito na aplicação 
de RPA (Automação Robótica de Processos), para 
as empresas no Brasil, pois entrega uma solução 
tropicalizada e integrada aos principais portais do 
governo, ERPs e sistemas especialistas utilizados no 
mercado.

Além da intenção de se consolidar no Brasil, 
o reposicionamento da marca tem como grande 
objetivo a internacionalização do produto, que já é 
utilizado por grandes clientes no Brasil e América 

CONTATO:
 (47) 3278-6803

 @agapystecnologia
www.agapys.com

Latina. “Temos clientes de relevância no Brasil, como 
Britânia, Schulz, Krona, Wetzel, Valorem e Innpulsa 
Colômbia, mas seguindo nossa estratégia de inter-
nacionalização, estamos desenvolvendo canais para 
expandir nossa atuação para a América do Norte 
e a Europa ainda em 2021, conquistando novos 
mercados e consolidando a RobotEasy como uma 
plataforma de RPA altamente competitiva e valori-
zada”, revela Emanuele.

Porém, além de conquistas no mercado, a plata-
forma desenvolvida pela empreendedora tem um 
ótimo modelo para democratizar o RPA, entregando 
robôs com tecnologia de ponta para a eliminação 
das tarefas repetitivas do seu dia a dia. 

Com o RPA, você conta com um colaborador 
digital contratado por hora, ou seja, no modelo SaaS 
(Software as a Service), a empresa propõe a cobrança 
somente do tempo de execução do robô, o que viabi-
liza o acesso a esta tecnologia para grande parte do 
mercado, que antes não tinha um acesso viável que 
permitisse começar pequeno e ir evoluindo o uso da 
tecnologia conforme a necessidade de sua empresa. ■
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Por Larissa Vasconcelos
Fotos Mauro Artur Schlieck
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Trazendo a experiência da parrilla uruguaia para Joinville, surge um recanto intimista onde 
você pode adquirir os melhores cortes resfriados e importados do Uruguai através da MFoods, 
e até experimentar um verdadeiro asado dos pampas com hora marcada.

parrilla Urugaya
EM  JOINVILLE

■
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Luís del Castillo Figari é o responsável pela venda das 
carnes uruguaias em Joinville. Através da empresa em 
que é sócio, a MFoods, importadora exclusiva das carnes 

resfriadas do Frigorífi co Lorsinal do Uruguai, em seu espaço no bairro 
Saguaçú. Foi lá também que nasceu La Uruguaya, espaço onde ele 
oferece a experiência do autêntico asado (churrasco) uruguaio para 
pequenos grupos.

O estabelecimento foi remo-
delado no início deste ano e hoje 
apresenta uma atmosfera inspirada 
no Mercado Del Puerto, quase 
como um pedacinho do Uruguai 
em Joinville, e basta entrar no local 
para que você seja transportado 
por todos os seus sentidos. 

O seu objetivo inicial era 
construir um parrillero — ou chur-
rasqueira, em português —  para 
matar a saudade de seu país, mas 
acabou criando um ponto de 
encontro para amigos. “Este lugar é 
algo que sempre sonhei. Consegui 
criar algo simples, construído com apoio dos meus fi lhos e alguns 
grandes amigos, e que se tornou um ambiente onde você pode viver a 
experiência de ‘una parrilla uruguaya’”, conta. 

A inspiração no Mercado Del Puerto, localizado em Montevideo, se 
dá por conta do formato do local. Com a churrasqueira em destaque, 
totalmente integrada ao espaço, é no balcão de madeira à sua volta que 
as pessoas podem escolher a sua carne e comer ali mesmo.

A autenticidade está presente 
em todos os detalhes, por isso, 
antes de assar a carne, coloca-se 
a lenha para queimar e utiliza-se 
a brasa no churrasco. Há também 
uma grelha única com ajuste de 
altura para garantir a qualidade 
de acordo com a necessidade de 
cada peça. “É um espaço pequeno, 
aconchegante e exclusivo, típico 
das parrilladas do Río de la Plata. 
Um pequeno recanto do Uruguai 
em meio a Joinville”, explica Luís.

Por ser um ambiente de grande importância emocional para o 
proprietário do local, tudo ali foi pensado para ser uma imersão na 
vivência uruguaia. “Construí a parilla para matar a saudade do Uruguai”, 
e foi justamente a saudade do seu país de origem que fez com que ele 
percebesse que “Joinville era a única cidade grande do sul do Brasil 
que não tinha uma parrilla uruguaya.”

Sendo assim, se você quer vivenciar essa experiência gastronô-
mica, é necessário reservar um horário com antecedência, para isso, 
basta entrar em contato com Luís.

LÁ VOCÊ PODE ADQUIRIR CARNES 
URUGUAIAS RESFRIADAS*

Cortes bovinos 100%
de raças britânicas, 
Hereford e Angus:

• Picanha;
• Bife ancho; 
• Maminha; 
• Bife de chorizo; 
• Fralda red;
• Asado de tira.

Cortes ovinos:

• Paleta;
• French rack.

*Consulte a disponibilidade ■

MFOODS/JOINVILLE
Rua Joaçaba, 74 - Saguaçú
Quartas e quintas das 14:30 às 18:30
Sexta-feira das 09:00 às 12:30 e das 
14:30 às 19:00
Sábado das 09:00 às 12:30
Domingo das 09:00 às 12:30

(47)98904-2442
@mfoodsjoinville

Conheça mais
acessando o 

QRCODE.
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OLHEIRAS
Tchau,

DUODUO
ESTÉTICA

Por Dra Milena Zanella
@dra.milenazanella
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Quem nunca acordou pela manhã e se preocupou 
com a imagem refl etida no espelho após uma noite 
mal dormida? O principal aspecto que revela o 
cansaço do rosto está lá — as temidas olheiras, que 

podem, inclusive, causar a impressão de uma pele não saudável, 
de mais idade ou até mesmo, em casos mais extremos, revelar o 
excesso no consumo de álcool ou drogas.

As olheiras são comuns a partir da idade adulta e tendem 
a piorar com o avanço dos anos. Elas são o resultado dos vasi-
nhos que se tornam mais visíveis sob a fi na pele que temos na 
região dos olhos. Para se ter uma noção, a pele do contorno dos 
olhos tem uma média de 0,5 milímetros de espessura, enquanto 
a pele em outras áreas do corpo costumam medir cerca de 2 
milímetros.

São diversos os motivos que levam às olheiras, podem ser 
questões genéticas e até mesmo étnicas, que proporcionam 
uma vascularização intensa e a transparência da área. Além 
disso, algumas pessoas, por genética, tendem a acumular mela-
nina na pálpebra inferior, algo que com a exposição ao sol e o 
aumento da idade, tende a aumentar.

Bom, a melhor forma de detectar as causas das olheiras é 
através do exame clínico com profi ssional especializado, sendo 
que nem sempre o resultado será 100% preciso, tendo em vista 
as causas mistas que podem existir. 

Por outro lado, já existem variados tratamentos para essa 
condição, abrindo um leque de opções para os mais variados 
casos. São eles:

• Preenchimento com ácido hialurônico que proporciona 
o afastamento da pele em relação aos vasos, melhorando o 
aspecto na região dos olhos, além de tratar as olheiras fundas 
causadoras de sombras abaixo dos olhos;

• Técnicas corretivas para retirada do excesso de melanina 
ou hemossiderina nas camadas superfi ciais da epiderme;

• Esfoliação;
• Peeling químico com ácidos
•Tratamento com laser — sendo recomendado o Nd-YAG 

(1064 nm), método com laser de luz pulsada.

O QUE PODE INFLUENCIAR O 
SURGIMENTO DE OLHEIRAS

• Cansaço ou privação do sono;
• Excesso de sol;
• Hereditariedade;
• Alergias - pessoas com rinite, dermatite 
atópica ou asma costumam ter mais 
olheiras;
• Confi guração óssea;
• Bolsa de gordura;
• Uso de alguns medicamentos ou 
antidepressivos. ■

Conheça as recomendações para combater 
vasos visíveis na região do olho
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Natural de Trombudo Central, a 
sempre alegre, comunicativa e deter-
minada fotógrafa Tayze Apolinário, se 
estabeleceu em Joinville em fevereiro 
deste ano. Com o intuito de conhecer 
pessoas e divulgar o seu negócio, 
logo que chegou na cidade começou 
a participar do Núcleo das Mulheres 
Empreendedoras da ACIJ e da comu-
nidade Sabedorama. Formada em 
Comunicação Social com ênfase 
em Jornalismo, e pós-graduada em 
Gestão da Comunicação, atua hoje 
em dia em três vertentes da foto-
grafi a: corporativa, ensaios externos 
de criança e família, e My Boudoir. E 
nessa entrevista nos conta um pouco 
sobre sua vida pessoal e profi ssional:

Quando descobriu sua paixão 
pela fotografia? Sabe o amor à 
primeira vista? Sim, desde criança 
eu amava registrar tudo e todos 
com a câmera do celular. Como não 
tínhamos condições para ter máquina 
digital, um primo me emprestou uma 
e eu fazia fotos de todos os amigos 
nas festas que íamos. Logo, fui fazer 
a faculdade de Jornalismo, pois na 
grade tinha curso de fotografi a e eu 
fi quei tão encantada que no mesmo 
momento eu já pensava em como 
iria dizer para meu pai que a ideia de 
fazer Administração tinha ido para o 
espaço. “Filha, é isso mesmo que você 
quer? Tem certeza?” Eu não tinha 
certeza, mas eu sabia que aquilo tudo 
fazia meus olhos brilharem.

COLUNA
ALE LOBO

Família: São deles que eu recebo 
o apoio diário. Meu pai é meu herói, 
minha mãe uma grande amiga e 
meu irmão um grande parceiro. Ah, 
e meu namorado, o amor da minha 
vida.
Deus: É a minha base de tudo. São 
muitas conversas diariamente com 
Ele, e eu sinto que me entende e 
que me dá a força necessária para 
tantos sonhos que tenho para 
realizar. 
Saudades diária: Dos lugares que 
já conheci, em especial Toronto. 
Melhor presente que já recebeu: 
A minha sobrinha Helena.
Fotografar é: Sensibilidade no 
olhar, é a essência do amor em 
cliques. ■

ENTREVISTA

Como foi o início de sua 
trajetória profissional? Antes da 
formatura, fui contratada para traba-
lhar em um estúdio fotográfi co em Rio 
do Sul. Foi a escola da minha vida foto-
gráfica. Fiz casamentos, formaturas, 
ensaios e muitos eventos. Depois 
fui atuar na área do jornalismo e em 
paralelo abri a minha empresa de foto-
grafi a em Trombudo Central. Nestes 
13 anos de história, atuei em diversas 
áreas, até surgir um sentimento de 
querer fazer diferente de tudo que já 
tinha feito. Num intercâmbio que eu 
fi z ao Canadá, em 2016, vi a foto de 
uma mulher com as costas de fora e 
que transmitia sensibilidade, amor e 
uma delicadeza intensa. Pesquisei e 
vi que esse tipo de ensaio feminino 
se chamava Boudoir, e que trazia 
um jogo de luz, uma temática e um 
ambiente discreto que ressaltam a 
beleza e a sensualidade com sensibili-
dade. Então no início de 2020, criei o 
projeto chamado My Boudoir. 

E como seu projeto veio parar 
em Joinville? Depois de um ano 
trabalhando no estúdio que montei 
em Trombudo Central e com mais de 
100 ensaios realizados, meu parceiro 
de vida teve o convite para ampliar 
os negócios para Joinville e aqui 
estamos.

Onde vai buscar a inspiração 
necessária para criar o seu 
trabalho? De fotógrafos que sigo de 
São Paulo, Curitiba, Florianópolis, mas 
principalmente de Londres, Alemanha, 
Los Angeles, entre outros lugares que 
o Boudoir é muito explorado.

Como vê a fotografia atual-
mente e no futuro? Vejo cada vez 
mais a fotografia transformando a 

Por Ale Lobo
@alelobo
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vida das pessoas. Além dela somar e 
contribuir com a autoestima, vem para 
marcar os melhores momentos das 
nossas vidas como o primeiro sorriso 
do bebê, o primeiro passinho, o casa-
mento, o aniversário, etc. Momentos 
esses que em uma certa fase, nossa 
mente apagaria. E aí entra a fotografi a 
para eternizar e te trazer as melhores 
lembranças!

E ONDE AS PESSOAS PODEM
TE ENCONTRAR?

  @my.boudoir.sc
  @tayzeapolinariofotografi as
   www.tayzeapolinario.com.br
   contato@tayzeapolinario.com.br

TAYZE

Um  novo  olhar  através  
do                com

Apolinário
MY  BOUDOIR

BATE-BOLA
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Por Fabíola Bernardes

DUO
SOCIAL

PURA CONEXÃO
Faço parte de um grupo muito bacana 
intitulado “Executivos de Joinville” e 
fico verdadeiramente encantada com o 
comprometimento entre eles! Vontade 
de compartilhar experiências, crescer 
profissionalmente, ampliar
a rede de relacionamentos e aprender! O 
grupo é liderado por William Mazza, Helen 
Lombardis, Roberto Machado e Maria Runze. 
Eles foram conhecer o projeto Join Valle e a 
belíssima estrutura do Ágora, como é lindo 
ver tanta gente inteligente e interessante 
conectada!

Integrantes do Grupo Empresários de Joinville, William Mazza, Helen Lombardis, 
Roberto Machado e Maria Runze com integrantes da Ágora Tech Park

PLATAFORMA 
DIGITAL DE 
FORMAÇÃO PARA 
DESENVOLVEDORES
A StackX é uma plataforma digital 
de formação para desenvolvedores 
de software. O propósito é formar 
desenvolvedores de software do zero 
ao nível júnior em um período médio de 
6 meses, aproximando o profissional do 
mercado de trabalho e oportunizando 
pagar o curso após estar trabalhando na 
área e afins. Oferecem também mentorias, 
hackathons, dev Talks, desafios, grupos 
de estudos para linguagens específicas e 
Soft Skills (Habilidades Comportamentais) 
para tornar os profissionais mais completos. 
Desenvolvem parcerias com várias 
empresas da área de tecnologia para que as 
portas de emprego se abram para os alunos.

Fabiano Dell Agnolo, Viviane Fernandes e Maurilio Benevento

QUADRO 
SAÚDE 
A Gastroenterologista 
Flávia Solano 
participou de nossas 
lives esclarecendo 
temas extremamente 
importantes como 
por exemplo: 
problemas de fígado. 
Sucesso nas redes!

LIVE SHOP NA 
LOJA PRINCESA 
Um formato diferente de mostrar 
os lindos modelos que são 
desejos das mulheres elegantes 
de Joinville e região!

There May e Vic Mosimann 
com a equipe top de vendas

Flávia Solano
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Um refúgio que
inspira tranquilidade 
e elegância em 
todas as estações.

Rua Coronel Bento de Amorim, 

256 - Campo Alegre/SC

www.hacasa.com.br

Apartamentos de
100m² privativos 
Últimas unidades
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DOUTOR COLUNA
Não sofra mais com dores
na coluna. 
Saiba mais sobre o método exclusivo e 
cientificamente comprovado, que você só 
encontra no ITC Vertebral com Dr. Johny 
Jablonski e sua maravilhosa equipe.
Descubra o que faz com que mais de 47 
mil pessoas tenham resultados positivos no 
tratamento de hérnia de disco, dor ciática, 
lombalgia, cervicalgia, artrose
e outras lesões na coluna vertebral. Resultados 
REAIS com tratamento não invasivo, de baixo 
risco e individualizado.

W CAFÉ
Mulheres empreendedoras se reúnem através da W2W para 
trocar experiências e negócios sob direção de Fernanda 
e Greice que passam a gestão para Ana Cristina e Raquel. 
Esse movimento feminino é sempre muito positivo porque 
demonstra literalmente a força e a sororidade.

Johny Jablonski

Maria Raquel Korb, Fernanda Traldi, Grey Lopes e Ana Cristina Reinert
Foto Amor Fotografi a

MEDICINA 
INTEGRATIVA
A super expert Dra. Vivian Campos lança o 
IV Curso de Medicina Integrativa. O objetivo 
é compartilhar o conhecimento para que os 
profissionais possam aplicar a medicina
funcional no seu dia a dia. Saiba mais.
Entre em contato com a Dra. Vivian Campos.

Vivian Campos

DESTAQUE EMPRESARIAL
Marcelo Ferrari e Sheila Ferrari Schwarz, empresários  já bastante 
conhecidos no ramo imobiliário, tem feito um trabalho excepcional com 
imóveis de alto padrão em Joinville e região. A busca pelo imóvel ideal 
que atenda os anseios de seus clientes vem passando de geração a 
geração, afinal a Ferrari e Ferrari Negócios Imobiliários já passou de 30 
anos de existência!

Marcelo Ferrari Sheila Ferrari Schwarz
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à beleza

Por Assessoria FaceUnic
Fotos enviada pelo cliente

Na década de 1950, após anos de 
pesquisa, médicos americanos usaram 

pela primeira vez o ácido hialurônico em uma 
cirurgia ocular. O ácido era utilizado como um 
substituto do corpo vítreo, substância gelatinosa e 
viscosa que fi ca na parte posterior do globo ocular. 
Inicialmente, o ácido foi isolado a partir do cordão 
umbilical e mais tarde, era retirado da crista de 
galos. Por ser uma molécula com maior afi nidade 
de se ligar à água, o ácido hialurônico passou a ser 
incorporado e reposto para melhorar processos 
ortopédicos, reumatológicos articulares e na oftal-
mologia. “E, depois de mais e mais estudos, ele é 
uma das substâncias mais utilizadas como preen-
chedores”, explica a Dra. Suzane Colzani. 

Isso porque 56% de todo o ácido presente no 
organismo humano está na pele, onde atua preen-
chendo espaços entre as células, o que deixa a pele 
lisa, hidratada e elástica. Assim como o colágeno, 
com o passar dos anos a concentração do ácido na 
pele diminui, causando as rugas e o ressecamento. 
“Temos o ácido hialurônico como um item indispen-
sável na harmonização facial, por diminuir marcas 
de expressão e devolver o viço da pele”, destaca a 
profi ssional. 

PREENCHER PARA EMBELEZAR
Atualmente o ácido hialurônico é tido como 

um dos melhores preenchedores faciais, um 
procedimento estético que dá volume a áreas 
da face que perderam colágeno e apresentam 
marcas ou ainda fl acidez. O preenchimento corrige 
deformidades faciais, assimetrias, preenche linhas 
da face, contorno dos lábios, malar, mandíbula e 
olheiras. Assim como os pesquisadores estudam 
novas formas de uso das substâncias, o estudo, 
a experiência e o cuidado é que vão capacitar os 
profi ssionais para defi nir onde utilizar. “Após uma 
criteriosa avaliação é que fazemos a indicação da 

Você sabia que muitas das substâncias que são usadas 
no tratamento para realçar a beleza da face tinham outras 
indicações na medicina? É o caso do ácido hialurônico, 
principal substância aplicada nos preenchimentos 
faciais, que foi isolado pela primeira vez em 1934 por 
cientistas americanos. 

PESQUISA  ALIADA

FACEUNIC
Rua Max Colin, 1080 

(47) 9 9120-2200 | (47) 3512-2000
        @faceunicjoinville

área a ser preenchida que vai realçar a beleza do paciente”, diz a 
Dra. Vanessa Bardini. 

“Todo o procedimento é realizado com anestesia local e para 
maior conforto do paciente”, informa Dra. Vanessa. Os resultados 
são visíveis logo após a aplicação e duram até 24 meses. O proce-
dimento pode ser realizado em homens e mulheres. Mas, segundo 
a Dra. Vanessa, as escolhas de locais não são as mesmas. “Nas 
mulheres fazemos o preenchimento no bigode, chinês e princi-
palmente nas maçãs do rosto. Já nos homens, o preenchimento 
ocorre normalmente na área da mandíbula e queixo”, fi naliza. ■
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