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Empoderamento feminino

Dia da Mulher

Saiba mais sobre o movimento que visa criar um ambiente em 
que as mulheres tenham as mesmas oportunidades de 
crescimento profissional que os homens. Páginas 2 e 3
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Historicamente atribuiu-se às mulheres 
um papel destinado ao cuidar, o que as 
confinou por séculos ao trabalho em casa, 
tutelando os filhos e o lar. Nos últimos 
anos, e fruto de longas lutas, as mulhe-
res têm conquistado cada vez mais uma 
posição de destaque fora deste âmbito, 
ou seja, no mundo corporativo e também 
nos negócios. A participação feminina na 
atividade empreendedora é crescente no 
Brasil. Segundo estatísticas do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
empresas (Sebrae), existem 7,3 milhões de 
mulheres que lideram negócios próprios 
no país. Em Flores da Cunha, a população 
feminina é de 14.657 habitantes, apenas 
35 mulheres a menos do que os homens. 
Elas são a maioria dos eleitores florenses 
(12.428 mulheres para 12.246 homens) 
– embora não ocupem cargos políticos, 
Flores tem apenas uma vereadora dos nove 
legisladores – e as que têm maior índice 
de escolaridade.

Além disso, de acordo com o Portal 
do Empreendedor (MEI), existem no 
município 960 microempreendedores in-
dividuais, destes 390 são comandados por 
mulheres. Convém lembrar que segundo 
dados da Organização das Nações Unidas 
(ONU), as mulheres, quando geradoras 
de renda, investem prioritariamente em 
educação e saúde para a própria família. 
E este investimento repercute diretamente 
na evolução econômica e social do país. 

O Sebrae realiza anualmente o prêmio ‘Mulher de Negócios’, 
que visa reconhecer e premiar as melhores iniciativas do público 
feminino no empreendedorismo nacional. As candidatas con-
correm a um troféu, ao selo de vencedor e a uma capacitação em 
território nacional. As inscrições estão abertas e o prazo final é 
31 de março. 

O ‘Mulher de Negócios’ tem como objetivo identificar, sele-
cionar e premiar os relatos de vida de empreendedoras de todo 
o país, as quais transformaram seus sonhos em realidade e cuja 
história de vida hoje é exemplo para outras que têm o mesmo 
sonho. Informações em www.mulherdenegocios.sebrae.com.br.

Os princípios são um conjunto 
de considerações que ajudam a co-
munidade empresarial a incorporar 
em seus negócios valores e práticas 
que visem à equidade de gênero 
e o empoderamento de mulheres. 
Conheça-os:

1- Estabelecer liderança corpora-
tiva sensível à igualdade de gênero, 
no mais alto nível.

2- Tratar todas as mulheres e 
homens de forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando os direitos 
humanos e a não discriminação.

3- Garantir a saúde, segurança e 
bem-estar de todas as mulheres e 
homens que trabalham na empresa.

4- Promover educação, capacita-
ção e desenvolvimento profissional 
para as mulheres.

5- Apoiar empreendedorismo de 
mulheres e promover políticas de 
empoderamento delas por meio das 
cadeias de suprimentos e marketing.

6- Promover a igualdade de gêne-
ro por meio de iniciativas voltadas 
à comunidade e ao ativismo social.

7- Medir, documentar e publicar 
os progressos da empresa na promo-
ção da igualdade de gênero.

A vez das mulheres nos negócios e na sociedade
Neste ‘Dia da Mulher’ elas comemoram o crescente fenômeno chamado de ‘empoderamento’

DIVULGAÇÃO

Em reconhecimento e incentivo à 
contribuição das mulheres na economia, 
diversas ações institucionais vem surgin-
do. Criada em 2010, a ONU Mulheres 
tem por objetivo acelerar o processo nas 
conquistas femininas em todo o mundo. 
Pensando nisso, criou uma campanha 
chamada ‘Empoderamento Feminino’, 
que é baseada em sete princípios (veja 
abaixo). O empoderamento visa criar um 
ambiente em que as mulheres tenham as 
mesmas oportunidades de crescimento 
profissional que os homens. A ideia origi-
nal é que, com essas ações, se torne mais 
natural ver líderes do sexo feminino em 
posições de destaque, tanto nas empresas 
quanto na política. 

Conforme os esclarecimentos da ONU, 
uma mulher que tem uma carreira bem-
-sucedida não depende economicamente 
do homem, aumentando assim o poder 
de decisão sobre quais rumos tomar para 
a sua vida. Essa independência econômica 
também pode ser vital em casos de vio-
lência doméstica. 

Além disso, a campanha ‘Empodera-
mento Feminino’ também se faz neces-
sária pelo preconceito já existente nas 
empresas que, em geral, preferem cola-
boradores do sexo masculino para cargos 
de chefia, impedindo o avanço profissional 
das mulheres. Embora as mulheres repre-
sentem 60% das concluintes de cursos 
superiores, elas ainda ganham menos. Em 

média, os homens recebem 17% a mais 
que mulheres com a mesma faixa etária e 
o mesmo nível de instrução.

Empreendedorismo
Em um cenário assim, em que as empre-

sas não valorizam o trabalho de um dos 
gêneros de forma justa e as oportunidades 
de ascensão na carreira são limitadas, o em-
preendedorismo se torna uma ferramenta 
importante para que elas consigam alçar 
novos voos no trabalho. Quando a mulher 
é dona do próprio negócio, o crescimento 

econômico e profissional depende só dos 
esforços dela, e não de decisões de homens 
com pensamento conservador.

Seja abrindo sua própria empresa ou tra-
balhando em um negócio menor que segue 
os princípios inovadores de empreendedo-
rismo, a mulher ganha a possibilidade de 
retomar o controle de sua trajetória. Além 
disso, ela tenderá a contratar mulheres 
para trabalhar em sua empresa, criando 
uma comunidade de empoderamento e 
colaborando com o desenvolvimento so-
cioeconômico da sociedade.

Você sabia? Os 7 princípios
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O Segundo Sexo, de Simone de Be-
auvoir

Publicado em 1949, a autora analisa o 
papel da figura feminina perante a socie-
dade, desde reflexões sobre a origem e as 
falácias responsáveis pela situação delas 
no espaço social, tratando ainda sobre 
temas como psicologia, esfera social e 
política da mulher.

Uma Reivindicação pelos Direitos da 
Mulher, de Mary Wollstonecraft

A obra confronta os teóricos da política e 
da educação que subjugavam o pensamen-
to da mulher, além de sempre colocá-las 
em posições inferiores aos homens. 

Mulheres Públicas, de Michelle Perrot
Publicado em 1998, retrata o lugar da 

mulher no espaço público, procurando 
evidências sobre o motivo da resistência 
da inserção feminina em alguns campos 
profissionais, assim como recusa de seus 
direitos, mesmo já tendo avançado em 
questões de igualdade civil.

Madame Bovary, de Gustave Flaubert
O livro enquadra a crise da condição da 

mulher perante a sociedade e seus papéis 
enraizados no patriarcalismo. A persona-
gem do livro é uma mulher que tem sua 

liberdade de viver retirada pelos rótulos 
que acompanham a condição de ser mulher 
e não pode sair de seu ambiente de dona 
de casa.

Sejamos todas feministas, de Chima-
manda Ngozi Adichie

A autora traz relatos e discussões sobre 
a luta diárias da igualdade de gênero e 
defende a liberdade igualitária para ambos 
os sexos. 

Dicionário Mulheres do Brasil, de 
Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil

O livro reúne aproximadamente 270 
ilustrações e 900 registros que contam 
a história de 500 anos de luta da mulher 
e viabilização de seus direitos. Na obra, 
aparecem nomes como Clarice Lispector, 
Abigail Andrade e Zuzu Angel, entre 
outros. 

Um Teto Todo Seu, de Virgínia Woolf
Em 1929, a autora publicou esta obra 

sustentando a ideia da importância do 
discurso da mulher na literatura. Um dos 
exemplos mais comentados é a história da 
irmã de Shakespeare que, por ser mulher, 
não recebeu a mesma instrução e nem 
o prestígio social que o irmão. Virgínia 
Woolf também escreveu Mrs. Dalloway.

A data 8 de março é o resultado de 
uma série de lutas e reivindicações 
das mulheres por melhores condi-
ções de trabalho e direitos sociais e 
políticos, que teve início no Século 
19. Nesse dia, em 1857, trabalhado-
res de uma indústria têxtil de Nova 
Iorque fizeram greve por melhores 
condições de trabalho e igualdades 
de direitos trabalhistas. 

Segundo o livro As origens e a 
comemoração do Dia Internacional 
das Mulheres, de Ana Isabel Álva-
rez Gonzalez, o movimento foi re-
primido com violência pela polícia. 
Em 8 de março de 1908, trabalhado-
ras do comércio de agulhas de Nova 
Iorque fizeram uma manifestação 
para lembrar o movimento de 1857 
e exigir o voto feminino e o fim do 
trabalho infantil. Este movimento 
também foi reprimido.

No dia 25 de março de 1911, cerca 
de 130 operárias morreram queima-
das num incêndio numa fábrica de 
tecidos em Nova Iorque. As mortes 
ocorreram em função das precárias 
condições de segurança no local. 

Um pouco 
de história

Diversas passeatas nos 
Estados Unidos foram 

realizadas depois do incêndio 
de março de 1911, o qual 

nunca foi esclarecido.

O fato trágico marcou a trajetória das 
lutas femininas ao longo do Século 20, 
que lutavam por melhores condições e 
igualdades. 

Somente mais de 30 anos depois, em 
1945, a ONU assinou o primeiro acordo 
internacional que afirmava princípios 
de igualdade entre homens e mulheres. 
Nos anos 1960, o movimento feminista 
ganhou coro e em 1975 comemorou-se 
oficialmente o Ano Internacional da 
Mulher – dois anos depois, o 8 de mar-
ço foi reconhecido oficialmente pelas 
Nações Unidas. 

GETTY IMAGES/DIVULGAÇÃO
Para aprender mais

A luta das mulheres pelos seus direitos 
já existe há tempos, mesclando-se com 
a história da literatura. Muitos autores 
já retrataram sobre o empoderamento 

feminino e para você conhecer mais, 
listamos alguns livros que abordam o 
assunto e remontam a trajetória da luta 
feminina. 
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Ciente do que deseja e focada num 
atendimento diferencial, Sandra Cansan 
Corso, proprietária da Close Boutique, 
sabe bem o que quer para sua vida e seu 
empreendimento. Começou a trabalhar 
cedo. Por 17 anos atuou como secretária 
em uma vinícola, formou-se Técnica em 
Contabilidade e ainda trabalhava como 
vendedora de roupas, liderando uma equi-
pe de jovens. Mas ela queria mais. Sentia 
que necessitava ampliar a vocação de 
quem gosta de ver roupas bem costuradas 
e alinhadas e era nesse ramo que queria 
empreender.

A ousadia começou há cinco anos quan-
do decidiu montar uma loja de roupas com 
marcas exclusivas embaixo da própria 
moradia, longe da área central da cidade. 
Foi assim que nasceu a Close Boutique, lo-
calizada na comunidade de São Cristóvão. 
“Esse espaço é o que eu sempre sonhei 
e tem a minha cara, pois eu sempre tive 
essa ideia de permanecer na minha casa. 
Acho que fui corajosa em montar uma loja 
distante do Centro”, diz Sandra.

Renovada há um ano e pensada para ser 
vista como um verdadeiro closet, a loja 
trabalha com um atendimento personali-
zado e focado no bem-estar das clientes, 
as quais são atendidas pela própria Sandra, 
junto a colaboradora Andreia Catafesta. 
A Close Boutique tem linhas de roupas 

femininas para todas as faixas etárias 
e de marcas exclusivas. A mais recente 
aquisição é a Más Animale, nova marca 
do grupo Soma e que traz modelagens 
que valorizam o corpo, com estampas 
autorais e criadas para todas as ocasiões. 
“É uma proposta para as mulheres que 
gostam de se vestir bem. Queremos que 
as clientes saiam satisfeitas daqui e por 
isso procuramos traçar um perfil do que 
ela deseja e renovar sempre, pois além de 
roupas vendemos a autoestima”, garante 
a proprietária.

Para isso, ela realiza diversas pesquisas 
e garimpa as novidades das marcas e as 
tendências do mundo da moda todos os 
dias. “Temos que estar antenadas e inovar 
sempre, pois esse é um mercado concorri-
do”, diz Sandra, que está com uma nova 
identidade visual da marca e para abril fará 
o lançamento da coleção Outono-Inverno.

Casada com Vilmar Corso e mãe de 
Eduarda e Elaisa, a empreendedora se 
diz uma mulher persistente nos negócios 
e prima pelo bom atendimento. “Vou 
atrás do que quero e faço até conseguir. 
A Close é a prova disso, é a realização 
de um sonho”, avalia. A boutique fica na 
Rua Francisco Ascari, em São Cristóvão; 
contatos pelo telefone 3292.2749, email 
closeboutique@hotmail.com e facebook.
com/closeboutique.

Já pensou em eliminar os pelos in-
desejáveis de forma indolor, eficaz e 
duradora? Pois esse tratamento existe: é 
a fotodepilação por Luz Pulsada Intensa 
(IPL), um trabalho desenvolvido em 
Flores da Cunha pela esteticista Gerusa 
Panizzon Catafesta. Atuando há 20 
anos no ramo estético, a profissional 
desenvolve há três anos o tratamento, 
junto ao Bella Donna – Salão de Beleza. 
Conforme ela, o método IPL consiste 
na eliminação do pelo através do calor, 
que absorvido pela melanina presente no 
pelo provoca um superaquecimento do 
folículo piloso e das células germinati-
vas que ficam ao seu redor, destruindo 
o folículo e os vasos que o nutrem. “Na 
maioria dos casos, os resultados são 
percebidos desde as primeiras sessões 
e a fotodepilação pode ser realizada 
nos mais variados tipos de pele e pelo”, 
explica a esteticista. 

O equipamento usado é um dos mais 
modernos com tecnologia japonesa. A 
aplicação pode ser feita em diferentes 
áreas do corpo, tanto em mulheres como 
em homens. “O tratamento é eficiente, 
seguro e indolor comparado a outros 
métodos. A luz pulsada ainda oferece 
tratamento para manchas, acne e reju-
venescimento facial”, enumera Gerusa. 

O tratamento é feito em sessões men-

Tratamento estético com qualidade e segurança
Esteticista Gerusa Panizzon realiza procedimentos de beleza, como a fotodepilação

Procedimento de fotodepilação é um dos diferenciais da esteticista Gerusa Panizzon.

sais e o número delas dependerá de diver-
sos fatores, como cor da pele, pelo, olhos 
e cabelo e ainda a área de aplicação, sexo, 
idade e estado hormonal. A conversão dos 
pelos grossos para mais finos bem como o 
retardo do crescimento e o clareamento são 
os primeiros sinais de resultado positivo do 
tratamento até a chegada da perda efetiva 
do pelo.  “Os resultados variam de pessoa 
para pessoa, mas tudo é explicado para os 
clientes de forma comprometida e com 
todo o cuidado para o bem-estar e saúde”, 
diz. A luz pulsada é indicada para quem 
quer eliminar os pelos de forma eficaz 
e duradora, para hipertricose e também 
foliculite. Entretanto, algumas pessoas 
não podem realizar o procedimento. Ele 
é contraindicado para mulheres grávidas 
ou em amamentação, epiléticos, quem 
tem patologias cutâneas ou câncer. Não 
é recomendado para pessoas que fazem 
uso de medicamentos fotossensibilizantes 
(salvo possam eximir seu uso 48 horas 
antes de cada sessão), aplicação em nevos 
displásicos, tatuagens e pele bronzeada. 
“Para iniciar o tratamento é feita toda 
uma anamnese onde se avalia o fototipo 
da pele prezando a saúde do cliente. Um 
questionário é preenchido e são passadas 
todas as informações sobre o tratamento e 
seus cuidados para a satisfação do resultado 
final”, pontua a esteticista.

Além dos tratamentos com luz pulsada, 
Gerusa também realiza procedimentos de 
estética facial, como limpeza de pele, micro-
agulhamento, peeling, bronzeamento a jato, 
além de ser consultora da linha de dermocos-
méticos Bioage Skincare Solutions.

Gerusa Panizzon Esteticista
Atendimento junto ao Bela Donna – Salão de 

Beleza (Rua Raimundo Montanari, 1.571, sala 23)
Contatos: 99973.4787 – gerusapc@hotmail.

com
Facebook.com/gerusapanizzonesteticista

Focada no atendimento personalizado
A proprietária da Close Boutique, Sandra Corso, prima pelo diferencial em seu negócio

Sandra Corso administra a loja situada em São Cristóvão.

FOTOS DANúbIA OTObELLI
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Além da rotina multitarefas, a mu-
lher atual é preocupada com a saúde 
e a estética do próprio corpo. Muitos 
são os cuidados diários para que tudo 
se mantenha em ordem, e por isso elas 
não medem esforços para sentirem-se 
bem. Entre as grandes vilãs femininas 
estão as varizes, que aparecem nas 
pernas e despertam muitas dúvidas 
quanto a seu tratamento e prevenções. 
O médico Luís Filipe Zenatto, espe-
cialista em Cirurgia-Geral e Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular, apresenta os mitos e 
verdades que envolvem as varizes.

O cirurgião vascular é responsável 
pelo tratamento cirúrgico das doenças 
que atingem o sistema arterial, venoso 

e linfático, seja da forma tradicional ou 
por meio de métodos minimamente in-
vasivos. Um dos procedimentos mais 
utilizados no combate das varizes é a 
escleroterapia, que é a aplicação de 
injeções para secar as inflamações. 
Conforme Zenatto, 35% da população 
mundial sofre com as varizes. Estima-
-se que uma em cada cinco mulheres e 
um a cada 15 homens sejam portadores 
deste problema vascular. “Ao contrá-
rio do que muitas pessoas pensam, o 
problema das varizes não é somente 
estético, mas sim consequência de um 
problema de saúde que exige trata-
mento para evitar complicações como 
feridas e trombose”, frisa.

Isso se deve por que existem diver-

sos tipos de veias, e para cada calibre 
e sintomas é indicado um tipo de tra-
tamento especializado. Por isso a im-
portância do tratamento ser feito com 
um cirurgião vascular ou angiologista. 
Confira as dúvidas mais frequentes. 

O médico Luís Filipe Zenatto aten-
de no consultório que fica na Rua 
Bento Gonçalves, 411, Centro (junto 
ao Hospital Fátima), em Flores da 
Cunha. O telefone para agendamento 
é 3292.4204.

Um pouco teimosa, mas deter-
minada, guerreira, e sem medo de 
colocar a mão na massa e trabalhar. 
Assim se autodenomina a esteticista 
Adriana Zanella Gavazzoni, proprie-
tária da Athena Clínica Integrada de 
Saúde e Beleza. O espaço, localizado 
no Centro de Flores da Cunha, é a 
realização de um sonho da farrou-
pilhense radicada em Flores – o de 
unir num local atendimentos multi-
disciplinares que gerem equilíbrio 
e bem-estar. Com mais de 10 anos, 
atualmente a Athena conta com 
diversos atendimentos que vão da 
área médica, como cirurgia plásti-
ca, até a estética corporal e facial, e 
atendimento psicológico.

Casada com Júlio César Gava-
zzoni e mãe de Ramon, aos 47 anos 
Adriana não tem problemas com 
a idade e busca o aperfeiçoamento 
diário em sua área. A esteticista 
possui formação de Massoterapia 
e extensão em Estética Aplicada 
pela Universidade de Caxias do Sul 

Cuidando do corpo físico e mental
Adriana Zanella Gavazzoni batalhou e conquistar o espaço que sonhou, a Athena Clínica Integrada de Saúde e Beleza

Na Athena, Adriana Zanella Gavazzoni trabalha com 
procedimentos de estética corporal e facial.

(UCS). Há 20 anos atua na área es-
tética e, desde 2000, resolveu trilhar 
um caminho independente em busca 
do seu sonho. “A Clínica Athena 
surgiu em 2005 com a junção de di-
versos profissionais da área da saúde 
e estética. Pessoas reunidas com o 
mesmo objetivo, o de tratar não so-
mente o corpo físico, mas também o 
mental. Trabalhamos buscando com 
que essas duas coisas estejam sem-
pre equilibradas”, garante Adriana. 
Hoje a Athena oferece profissionais 
de dermatologia, cirurgia plástica, 
gastroenterologia, psiquiatria, psico-
logia, quiropraxia, nutrição, pilates e 
fisioterapia, design de sobrancelhas 
e estética corporal e facial.

Apaixonada pela área da qual atua, 
Adriana vive em busca de novidades 
e tecnologias que levem para as pa-
cientes a satisfação e o bem-estar. A 
trajetória de trabalho foi de muitos 
desafios e aprendizados. “Conquis-
tar a confiança das pacientes foi o 
primeiro grande desafio. Hoje temos 

um reconhecimento, mas ainda tra-
balhamos muito na tarefa de incutir 
na cabeça do paciente que é preciso 
vir até a clínica para receber uma 
avaliação e orientação, que varia 
muito conforme cada pessoa e tam-
bém de seu objetivo. Lidamos com 
100% de expectativas e isso é um 
desafio constante”, complementa a 
esteticista.

Hoje os carros chefes dos aten-
dimentos estéticos da Athena são 
a depilação a laser; o Método Re-
nata França, que ajuda a eliminar 
a retenção de líquido e de toxinas; 
e o Método Selado Europeu, um 
trabalho que atua diretamente na 
gordura localizada. “Isso tudo tem 
um resultado ainda mais satisfatório 
quando o cliente se dedica junto 
conosco, não existe beleza sem sa-
crifício e isso sempre é importante de 
ser destacado, pois estamos lidando 
com a insatisfação das pessoas. A 
paciência é sempre companheira”, 
garante.

Neste ano Adriana tem na agenda 
muitos cursos de aperfeiçoamento. A 
estética está em constante evolução, 
apresenta novidades e por isso estar 
sempre atualizado é fundamental. 
“Passamos bastante tempo investin-
do em tecnologias, neste ano vamos 
voltar nossos olhos aos cursos e 
novidades que, com a tecnologia, 

nos fazem agradar a cada vez mais 
pacientes. É preciso estar sempre se 
repaginando”, reconhece. A ‘família 
Athena’, como Adriana gosta de 
resumir, busca sempre o mesmo ob-
jetivo: o equilíbrio. A Athena Clínica 
Integrada de Saúde e Beleza fica 
na rua Dr. Montaury, 751, sala 42. 
Contatos pelo telefone 3292.4057.

CAMILA bAGGIO

Procedimento especializado contra varizes
O cirurgião vascular Luís Filipe Zenatto fala sobre os mitos e verdades da doença

Cerca de 70% dos pacientes que 
procuram o consultório do especialista 

têm algum grau de doença varicosa nos 
membros inferiores.

– Salto alto causa varizes? Par-
cialmente verdade: o uso de salto 
alto isoladamente não é causa de 
varizes. Mas qualquer calçado que 
altere o funcionamento normal da 
bomba muscular da panturrilha 
(também conhecida como batata 
da perna) pode aumentar o risco de 
insuficiência venosa dos membros 
inferiores. Como o salto alto difi-
culta a contração da panturrilha, a 
quantidade de sangue venoso bom-
beado de volta ao coração diminui. 
Mulheres que tem peso corporal 
adequado e a musculatura bem 
fortalecida não sofrem tanto com 
o uso do salto alto, já as que estão 
acima do peso e com a musculatura 
atrofiada têm piora dos sintomas. 

– Depilação com cera pode cau-

sar varizes com o tempo? Mito: as 
varizes são veias superficiais inúteis 
e desnecessárias que surgem diante 
de uma característica genética, ou 
seja, a depilação não interfere em 
nada no aparecimento dessas veias.

– Musculação predispõe o 
surgimento de varizes? Mito: 
quando realizada com moderação 
e supervisão, a musculação leva ao 
fortalecimento da musculatura das 
pernas e da panturrilha. Portanto, 
nada tem a ver com o surgimento 
de varizes. 

– Gravidez pode ser causa de 
novas varizes? Verdade: devido 
às alterações hormonais constantes 
que as mulheres têm no período, a 
gravidez é um fator desencadeante 
do aparecimento das varizes. Du-

rante a gravidez, o sangue venoso 
tem dificuldade de retornar ao 
coração, e assim a pressão venosa 
fica maior na perna, o que pode 
gerar um quadro de dilatação das 
veias, de edema e dor. Na gestação 
é indicado que as gestantes utilizem 
meias elásticas prescritas sob medi-
da para cada trimestre da gestação.

– O uso de anticoncepcional 
pode piorar o aspecto das vari-
zes? Parcialmente verdade: o uso 
de hormônios pode agravar um 
quadro de varizes em mulheres 
mais suscetíveis, principalmente 
os anticoncepcionais mais antigos, 
que têm uma alta dosagem de 
estrógeno e progesterona. Geral-
mente o uso de hormônios propicia 
o desenvolvimento de vasinhos 

(telangiectasias) nas pernas, coxas 
e glúteos. No entanto o principal 
problema dos anticoncepcionais 
não está relacionado às varizes, mas 
sim ao risco de trombose venosa em 
mulheres com predisposição. 

– Existe cosmético ou medi-
camento para a prevenção e 
eliminação de varizes? Mito: 
nenhum creme é capaz de eliminar 
as varizes, tampouco medicamento 
aprovado pela Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Vascular (SBACV) que 
tenha algum benefício para acabar 
com essas veias. Há algumas subs-
tâncias que aliviam parcialmente 
os sintomas e diminuem o edema 
das pernas. O tratamento de varizes 
deve ser feito com um angiologista 
ou cirurgião vascular, que poderá 

indicar o uso de meias elásticas, 
escleroterapia (injeções para secar 
varizes) ou cirurgia para retirada 
dessas veias.

– As varizes são um problema 
genético? Verdade: as varizes são 
veias que surgem diante de uma 
característica genética, no entanto, 
essa transmissão não ocorre em 
100% dos descendentes. A ma-
nifestação da doença varicosa é 
multifatorial, ou seja, é relacionada 
à genética, aos hábitos e estilo de 
vida, como o sedentarismo, sendo 
assim, é possível prevenir o apare-
cimento das varizes com a prática 
de atividade física, alimentação 
balanceada e controle do peso 
mesmo com componente genético 
presente.

DIVULGAÇÃO
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Ela é determinada, deu nome à empresa 
da família e herdou dos pais a função de 
ajudar a alavancar os negócios. Mônica 
Zampieri, 32 anos, é uma dessas mulheres 
que percebeu a importância da gestão no 
empreendedorismo. Formada em Admi-
nistração de Empresas e pós-graduada em 
Controladoria e Auditoria, ela tinha seis 
anos quando os pais Abrelino e Realda 
Zampieri abriram a Moni Confecções, em 
1991. O empreendimento em homenagem 
à filha única era voltado para o ramo de 
abrigos colegiais.

Enquanto os pais tocavam o negócio, 
Mônica trabalhava em instituições finan-
ceiras e numa empresa privada, que lhes 
deram a visão de empreender e inovar na 
gestão dos negócios. Com a experiência 
adquirida ‘fora de casa’ e apaixonada por 
moda, ela viu na empresa familiar uma 
forma de aplicar os conhecimentos e 
renovar o estilo da Moni Casacos de Lã. 
Foi assim que em 2011 a empresa trocou 
o nome, mudou-se para o endereço atual 
e passou a criar coleções e não apenas 
confeccionar casacos. “Havia essa ne-
cessidade de mudar, vim para a empresa 
para dar uma nova visão e sem medo de 
inovar. Fomos buscar tendências de moda 
em outros países e, em 2015, passamos 
a importar lã italiana, o que nos garantiu 
melhor qualidade e um diferencial no 
mercado”, aponta a diretora de desenvol-
vimento da empresa.

A partir daí, o empreendimento só 
cresceu. Tornou-se uma das maiores fa-
bricantes de casacos de lã do Rio Grande 
do Sul, passou a importar 60% de seu 
material de produção, trabalha com uma 
linha de lã natural, que ajuda na preserva-
ção do meio ambiente e reduz os impactos 
ambientais, e inova a cada coleção ao 
buscar tendências de aviamentos, cores 
e padronagens nos mercados europeus. 
Em abril, Mônica embarca para a Itália 
em busca de novidades para a coleção 
de 2018. “Queremos ampliar cada vez 
mais a marca e por isso nossos planos são 
crescentes. A família sempre trabalhou 
junta, cada um no seu setor, mas pensan-
do junto. E acho que estamos no caminho 
certo”,  acredita Mônica.

Para este ano, a Moni Casacos de Lã 
lançou um novo layout da marca, ampliou 
a linha de casacos abrangendo também 
o público masculino – até então era ape-
nas vestuário para as mulheres – e está 
sempre em busca de novos mercados. 
Além de Flores da Cunha, a empresa 
tem loja em Tramandaí (Litoral Norte) e 
realiza feiras no Estado, além de ampliar 
negócios em Santa Catarina e no Paraná, 
onde expande a marca em Curitiba. A 
Moni Casacos de Lã fica na Rua John 
Kennedy, 3.063, no bairro Aparecida; 
contatos pelo fone 3292.2496, pelo email 
confeccoesmoni@gmail.com e pelo site 
www.moni.ind.br.

Crescida na localidade de Lagoa 
Bela, interior de Flores da Cunha e, 
mesmo tendo a origem humilde da 
agricultura, recebeu dos pais a heran-
ça de estudar. Assim o fez. Batalhou 
pela vaga em uma universidade fe-
deral e perseguiu as primeiras expe-
riências profissionais. Hoje conduz 
com credibilidade, compromisso e 
comprometimento a clínica que car-
rega o seu nome. A cirurgiã dentista 
Cristiane Piccoli Argenta, 36 anos, é 
uma dessas mulheres que não desiste 
facilmente dos seus objetivos, se con-
sidera vaidosa, mas também muito 
autocrítica. Busca a excelência em 
tudo o que faz, especialmente na sua 
profissão e na idealização da Cristia-
ne Piccoli Odontologia, uma clínica 
onde o paciente é assistido em todas 
as situações referentes à odontologia.

Amante da área da saúde desde 
pequena, Cristiane formou-se em 
Odontologia pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Depois de concluída a graduação, 
batalhou pelos primeiros pacientes 
na cidade de Carlos Barbosa, onde 
foi indicada por professores para uma 
vaga de trabalho e, posteriormente, 

tornou-se sócia. Fez atualizações em 
estética dentária e especialização em 
implantodontia. Com a experiência 
prática, conquistou um dos seus gran-
des sonhos, o de tornar-se cirurgiã 
bucomaxilofacial. “Foram dois anos 
de trabalho e muito estudo na Santa 
Casa, em Porto Alegre. Neste período 
fazia atendimentos em Carlos Bar-
bosa, Bento Gonçalves e Caxias do 
Sul, conforme conseguia conciliar a 
agenda de estudos”, conta Cristiane.

Casada com Diego Argenta, a ci-
rurgiã dentista sempre foi dedicada 
aos estudos e também à vida pesso-
al. Depois da especialização veio o 
grande presente do casal, a pequena 
Luiza. “Com o nascimento da Luiza 
resolvi que estava na hora de voltar 
para casa e concretizar minha clínica 
aqui. Eu trouxe para Flores toda a 
bagagem construída nestes anos, a 
experiência, a organização e uma 
equipe completa de diversas espe-
cializações em um local confortável, 
com infraestrutura completa para 
esterilização e biossegurança, como 
deve ser uma clínica odontológica”, 
valoriza Cristiane.

Atualmente o espaço conta com 

especialistas em odontopediatria, 
ortodontia, periodontia, endodontia, 
implantodontia, cirurgia bucomaxi-
lofacial, prótese, DTM (disfunção 
temporomandibular) e fonoaudiolo-
gia. Cristiane integra o International 
Team for Implantology (ITI – as-
sociação de estudos de implantes) 
e o Colégio Brasileiro de Cirurgia 
e Traumatologia Buco-Maxilo-
-Facial. Além dos atendimentos no 
consultório, integra o corpo clínico 
do Hospital Fátima.

A princesa da Festa Nacional da 
Vindima de 1999 já tem planos para 
o futuro. Quer continuar fazendo atu-
alizações nas áreas de implantodontia 
e cirurgias bucomaxilofaciais. Mas o 
maior plano está previsto para a pri-
meira quinzena de julho: a chegada 
da segunda filha do casal. “Já tenho 
minha saída e retorno do trabalho 
planejados. A clínica irá seguir com 
todos os profissionais e serviços”, 
assegura. “Hoje me sinto realizada 
como profissional e também como 
mulher. Meu plano de vida é, junto 
ao Diego, criar e educar nossas filhas 
para serem felizes, do bem e hones-
tas”, reconhece Cristiane.

Odontologia por excelência
A cirurgiã dentista Cristiane Piccoli Argenta prima pela perfeição e materializou em Flores a clínica que leva o seu nome

Cristiane Piccoli Argenta é cirurgiã dentista com 
especializações em implantodontia e cirurgia 

bucomaxilofacial.

DIVULGAÇÃO

Determinação para crescer cada vez mais
À frente da Moni Casacos de Lã está Mônica Zampieri, que ajudou a alavancar a empresa familiar

Mônica Zampieri acredita nas mudanças e na inovação sem medo. 

DANúbIA OTObELLI
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Os benefícios relacionados ao 
hábito de praticar qualquer exer-
cício físico são diversificados e já 
foram comprovados. Atualmente, 
há muitas pessoas que costumam 
fazer exercícios pelo bem-estar, 
pelo bem à saúde, pela vaidade de 
ter um corpo bonito ou até mes-
mo para conquistar campeonatos 
esportivos. Todos esses públicos 
são bem-vindos na Fórmula Fit-
ness Academia, que tem à frente 
a educadora física Diana Menegu-
zzo Garibaldi. Apaixonada pelos 
benefícios que o movimento traz 
para a vida das pessoas, Diana 
é determinada e tem o sonho de 
levar a saúde por meio dos exer-
cícios para o máximo de pessoas, 
mesmo que elas tenham objetivos 
distintos. Por isso, neste ano, ela 
idealizará a transformação da 
academia agregando ao espaço um 
centro fitness, com atendimento 
diferenciado para todos os públi-
cos, dos adolescentes até pessoas 
na melhor idade.

Diana é especialista em treina-
mento funcional e de força e, nesse 
ano, irá buscar o aperfeiçoamento 

Pela saúde e qualidade de vida
Determinada e focada, a educadora física Diana Meneguzzo Garibaldi mostra as vantagens da atividade física

Diana Meneguzzo Garibaldi concretizará neste ano o 
sonho de proporcionar um espaço multidisciplinar que leve 

o exercício físico para todos os públicos.

na área de nutrição esportiva. O 
objetivo é ampliar o atendimento 
para públicos que não tenham 
tanta empatia com a musculação, 
além de dar ênfase ao traba-
lho com atletas. “Hoje estamos 
atingindo diferentes públicos na 
academia e, apesar de ser comple-
tamente a favor da musculação, 
em 2017 teremos modalidades 
específicas para atender às ne-
cessidades de um público que não 
gosta dessa rotina. Serão trabalhos 
multidisciplinares em um centro 
fitness muito bacana para quem 
quer trabalhar com resultados de 
curto prazo. Será um espaço com 
várias opções e atividades que 
envolvem o bem-estar”, resume 
Diana.

Uma dessas mulheres que ba-
talhou para fazer o que gosta e 
hoje se sente realizada, Diana foi 
muito além da teoria. No último 
ano submeteu-se às mesmas 
condições de atletas profissionais 
buscando o conhecimento prático 
do trabalho junto a esportistas de 
alto nível. “Queria entender o que 
acontece com um atleta, especial-

mente no psicológico dele, pois 
um fisiculturista, por exemplo, se 
submete aos extremos do corpo 
em tudo, desde a alimentação 
ao treino, e para isso é preciso 
ter foco e o acompanhamento de 
diversos profissionais. Conduzir 
as transformações do corpo e 
da mente é fantástico”, revela a 
profissional, que sagrou-se vice-
-campeã gaúcha de fisiculturismo 
na categoria Biquíni e campeã na 
Copa Bodybuilding.

Sócia-proprietária também da 
academia MM Healthy Center, 
em Farroupilha, Diana trabalha 
em Flores com musculação, trei-
namento funcional, jump, gap, 
speening, kangoo, zumba e grupos 
de corrida. Para isso conta com o 
trabalho de excelentes educado-
res físicos. O centro fitness é a 
realização do sonho de atender a 
todos os públicos. “As diferentes 
patologias são tendência, prin-
cipalmente nos adolescentes, 
onde vemos muitos problemas 
na questão postural, um agra-
vante muito sério futuramente. 
Pessoas da terceira idade tam-

bém precisam entender que o 
exercício físico auxilia muito 
na perda de massa óssea e 
muscular. O exercício físico é 
para todos e é uma tendência. 
As pessoas que não aderirem 
serão dependentes de remédios 
por toda a vida. É uma escolha 
única delas”, incentiva a educa-

dora, que é casada há mais de 
15 anos com Delto Garibaldi.

A Fórmula Fitness Academia 
fica na Rua Heitor Curra, 2.163, 
sala 5, no Centro de Flores da 
Cunha. Contatos pelo telefone 
3292.1987 ou na fanpage www.
facebook.com/AcademiaFormu-
laFitness.

CAMILA bAGGIO
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Um estudo realizado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) apontou 
que o crescimento salarial em todo o mun-
do ao longo de 2016 atingiu o nível mais 
baixo desde 2012. Esse mesmo relatório 
sobre salários 2016-2017 mostrou ainda 
que a diferença de salários entre homens 
e mulheres fica acima dos 50% nos postos 
de trabalho mais bem pagos das empresas. 
Conforme trecho do documento, “embora 
a diferença salarial por hora entre homens 
e mulheres na Europa seja de cerca de 
20%, a diferença salarial entre homens e 
mulheres no grupo do 1% de trabalhadores 

mais bem pagos chega a 45%. Entre os 
homens e mulheres que ocupam cargos de 
diretores executivos e estão entre o 1% de 
trabalhadores mais bem pagos a diferença 
salarial entre eles e elas é acima de 50%”. 

O relatório aponta as políticas de salários 
mínimos e a negociação coletiva como 
instrumentos importantes para reduzir a 
desigualdade salarial excessiva. O docu-
mento sugere ainda a regulamentação e 
autorregulamentação dos executivos como 
forma de reduzir as desigualdades salariais 
entre homens e mulheres. 

No Brasil, segundo dados da Síntese de 

Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a dife-
rença salarial está em queda. Em 2015, o 
rendimento das mulheres equivalia a 76% 
dos homens, enquanto que em 2005 esse 
índice era de 71%. Em 2015, o rendimento 
médio real do trabalhador brasileiro foi de 
R$ 2.012, enquanto que as trabalhadoras 
receberam R$ 1.522.

Apesar da evolução de 38,2% no rendi-
mento das mulheres em 10 anos, o valor 
observado em 2015 ainda é menor do que 
os R$ 1.522 que os homens ganhavam em 
2005. E comprovando a pesquisa da OIT, 

nos cargos de gerência ou direção, os sa-
lários médios das brasileiras equivalem a 
68% do valor pago aos homens. Em 2005, 
equivalia a 71%.

Há também um indicador de desigualda-
de entre as próprias mulheres: aquelas que 
têm emprego informal ganham apenas 49% 
das que trabalham com Carteira de Traba-
lho assinada. No caso dos homens, a razão 
é de 55%. No caso de ocupação de cargos 
de chefia, do total de cargos ocupados por 
homens de 25 anos ou mais, 6,2% são de 
gerência ou direção. Para as mulheres a 
proporção é de 4,7%.

Quantas vezes você já ouviu a expressão 
“equilíbrio entre vida pessoal e carreira”? 
Mas o que isso significa mesmo? Trabalhar 
metade do tempo e ‘viver’ na outra metade? 
E quando o trabalho é a sua vida? Quem 
define a medida? Embora a expressão seja 
batida, as mulheres não sabem direito o que 
quer dizer. Ou melhor, sabem que devem 
perseguir um modelo assim e que o mundo 
deveria oferecer tal possibilidade. A pala-
vra equilíbrio, que sugere uma balança na 
qual todos os aspectos essenciais estejam 
contemplados, não ajuda a mulher a definir 
quanto de ‘vida’ e de ‘trabalho’ colocará 
nos pratinhos.

Para fazer uma divisão justa e saudável, 
dizem, é necessário flexibilidade, outra pa-
lavrinha mágica. Mas como trabalhar essa 
flexibilidade? Poder sair do escritório para 
levar o filho ao médico? Isso é equilíbrio 
ou equilibrismo? Estamos, na verdade, dis-
cutindo algo maior: o nosso tempo e como 
usá-lo. O objeto real de discussão não é a 
flexibilidade, embora ela seja bem-vinda. 
Quando pensamos em uma vida em que 
caibam todos os nossos projetos, prazeres 
e deveres, temos, sim, de ter horários flexí-
veis. Só que é mais do que isso. É preciso 
desistir de querer colocar absolutamente 
tudo o que queremos e podemos fazer sobre 
a balança imaginária.

O conflito entre vida pessoal e profissional
Além do equilíbrio emocional e da flexibilidade nos horários, é preciso fazer algumas escolhas 
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Existe uma discussão sobre se as mulhe-
res podem mesmo ter tudo sempre que apa-
recem notícias de que alguma atriz famosa 
ou executiva bem sucedida abriu mão dos 
seus cargos para cuidar mais da família – e 
ela tem rendido boas reflexões. Um exem-
plo é o Mito da Mulher Maravilha, tema do 
livro da cientista política americana Debora 
Spar. A obra discute a obsessão das mulhe-
res por ser perfeitas no que fazem, seja o 
que for. “Não é porque podemos fazer tudo 
o que queremos que realmente precisamos 
fazer tudo”, afirma a autora. É uma questão 
de aritmética: se você trabalha 50 horas 
por semana e quer passar 30 horas com os 
filhos, deve abrir mão de outras atividades, 
como os almoços com amigas, a academia 
ou o cabeleireiro. “Quando dizemos sim a 
alguma coisa, temos que dizer não a outra”, 
alerta a escritora.

Querer ter tudo, portanto, é tentar trapa-
cear o tempo. É fingir que se pode controlar 
as 24 horas do dia e ser as melhores em 
todos os aspectos. E também magras. E 
com um cabelo maravilhoso. Não é difícil 
perceber que alguma parte desse ‘tudo’ não 
será alcançada e, ao final, soma-se ao paco-
te uma dose amarga de frustração. Além de 
culpa. De acordo com a obra, dá para fazer 
melhor sem precisar virar a vida de cabeça 
para baixo ou jogar tudo para o alto. As 

mulheres inteligentes e criativas que dizem 
ter encontrado a fórmula do tal ‘equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal’ simplesmente 
aprenderam que era preciso fazer escolhas. 
“Escolha sempre o que deixa você realmen-
te feliz e ponha nisso a sua energia é o lema 
comum entre elas. Acredite: profissionais 
poderosas fazem isso como rotina e não vão 
chorar no banheiro (ou vão chorar menos 
no banheiro)”, pontua Debora.

Por exemplo, a chefe operacional do Fa-

cebook, Sheryl Sandberg, conta que teve 
que decidir no que era boa. Sua definição 
de sucesso é: “Fazer as melhores escolhas 
e assumi-las. Não tentar ser tudo para 
todos. Exerça seu direito de preferência 
e não se preocupe com o que os outros 
pensarão de você. Finalmente, não se 
atormente com o fato de ter ou não feito 
a escolha certa. Você sempre pode mudar 
de ideia”, garante ela. (Texto extraído da 
revista ‘Cláudia’)

Mulheres ganham metade do que recebem os homens


