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A empresária
Aline Ferreira é
destaque no setor
empresarial do Alto
Oeste Potiguar,
por estar à frente
de importantes
empresas em
diferentes
seguimentos da
economia.
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Neste momento, o mundo vivencia a maior crise sanitária da
história, a pandemia do novo coronavírus. Neste cenário, a revista
ACONTECE, que tem como propósito contar histórias de sucesso
de pessoas reais que superaram desafios e alcançaram objetivos, se
desafiou e, em meio às dificuldades e restrições impostas pela pandemia, decidiu lançar a primeira edição voltada especialmente para o
público feminino. A revista Acontece Mulher é uma forma de homenagear cada uma das mulheres que enfrentam diariamente rotinas
corridas. São profissionais, mães, donas de casa, esposas, que lutam
diariamente para conquistar seu espaço no mercado, cuidar da família, dar conta do gerenciamento da casa e que, muitas vezes, abrem
mão do autocuidado tão necessário e merecido. Nesta edição, contaremos histórias de 16 mulheres fortes, batalhadoras e determinadas,
como a da empresária Aline Lima, que vem se destacando no Alto
Oeste Potiguar, estando à frente de importantes empresas em diferentes segmentos da economia, empregando direta e indiretamente
cerca de 80 pessoas. A revista Acontece Mulher fez um levantamento
sobre a representatividade da mulher na política, com destaque especial para potiguares que têm feito um importante trabalho para a
defesa e garantia dos direitos das mulheres, que são maioria do eleitorado e, infelizmente, ainda contam com poucas representantes nos
principais espaços de discussões políticas no país. Você, também,
pode conferir na edição de abril da revista ACONTECE algumas
matérias voltadas para a saúde feminina, com especialistas que esclarecem dúvidas sobre métodos contraceptivos, sinais de chegada
da menopausa, os impactos de uma gravidez precoce. Como representante da marca ACONTECE, desejo uma boa leitura a cada um
de vocês.
Neide Carlos,
CEO da revista ACONTECE.
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MULHERES
Finalizamos mais uma edição com muito amor e foi a melhor que já fiz até
hoje.
Contar histórias de vida e de sucesso é o meu propósito de vida. Contamos
histórias há 10 anos. Venho da teoria de que o bom exemplo é para ser falado,
que só através de boas histórias e que em histórias de vida podemos enxergar
a nossa trajetória. Esse sentimento de você relatar sua própria história resgata
em você a força que tem e a sua missão a que veio neste mundo, faz também
você refletir, repensar e – o melhor – ver o quanto a sua história é importante.
A nossa capa destaca uma mulher empreendedora, mãe e esposa dedicada.
Gratidão a todas elas que acontecem:

neidecarlos@portalacontece.com.br

COLUNA

Neide
Carlos

Aline Ferreira
Jailde Oliveira
Heloísa Mota
Janaína Rodrigues
Edvânia Santos
Rejane Alves
Louise Freitas
Anny Fernandes
Theônia Fernandes
Fátima Florêncio
Chistine Noronha
Wilka Alves
Jéssica Amorim
Janda Jácome
Izolda Dantas
Gabriella Abreu
Dra. Luana Santos
E, também, ao grande Fábio Torres, que nos contou um pouco da sua história
de vida.
FARMAFÓRMULA
A Farmafórmula é a maior rede
de farmaicas manipulação do
Brasil e medica. A empresa foi
destaque Programa Pequenas
Empresas Grandes Negócios,
que tem à frente o farmacêutico
e empresário Genivan Vale. A
Famafórfula está há mais de 30
anos no mercado de manipulação.Outro talento da famacia é o
Matheus Henrique, farmacêutico
dos bons, vem se destacando no
mercado, sempre trazendo novidades! Na próxima edição, vamos
contar a sua história de vida e sucesso.
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O BOTICÁRIO
Presentear a mãe nunca é uma
tarefa simples diante do desafio de traduzir a gratidão por
tanto amor, cuidado e dedicação em um pacote de presente.
Mas para quem tem o Boticário como aliado, a missão fica
muito mais fácil. A marca tem
as melhores sugestões para o
Dia das Mães, com opções para
diferentes perfis.

WITTARE

Chega a Mossoró Wittare Profission., uma marca de produtos para profissionais da beleza.
A linha vem testada e aprovada
por muitos cabeleireiros, um
mix de produtos para trabalhar
com preços acessíveis.
Janaína Rodrigues, do salão
Espelho Meu, é distribuidora
oficial no RN e vai realizar um
evento de lançamento em Mossoró na TCM, através de uma
live no dia 03/05, às 18h, no canal do YouTube.

GARBOS

O hotel Garbos oferece o melhor conforto em hospedagem
para você e sua família, com
serviços de restaurante, sala de
eventos corporativos em geral
e agora com espaço de piscinas
para criança.
Agende e vá para o melhor descanso.
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GOVERNO DO ESTADO DO RN - INFORME PUBLICITÁRIO

RN Chega Junto é em parceria
com a Assurn e alimentosserão
dados às pessoas em situação
de vulnerabilidade social

Governo lança campanha e doa
35 mil cestas básicas

O

Governo do Rio Grande
do Norte lançou, no último
dia 15, mais uma ação para
garantir a segurança alimentar da
população em situação de vulnerabilidade social: RN Chega Junto
no Combate à Fome. A campanha
é uma reedição da parceria já feita em 2020 com a Associação dos
Supermercados do RN (Assurn),
que visa arrecadar alimentos com
o apoio da sociedade civil para
doações às famílias com maior
dificuldade financeira, sobretudo neste momento de pandemia.
Para iniciar a campanha, o Estado
fez a doação de 35 mil cestas bási-
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cas e a Assurn também doou duas
mil unidades. “Este ato de hoje é
um sinal de que nós continuamos
fazendo a nossa parte”, afirmou a
governadora Fátima Bezerra durante o lançamento da campanha
que soma investimento de R$ 1,873
milhão do Executivo estadual na
manhã da última quinta-feira (15).
Acompanhada do vice-governador
Antenor Roberto, ela conclamou
além da sociedade civil, a classe
empresarial do RN a se juntar no
ato de solidariedade, neste momento em que mais de 36 mil famílias aguardam na fila para entrar
no Programa Bolsa Família. Fátima

Bezerra reportou que é o governo
federal que dispõe de instrumentos para executar as políticas de
natureza macroeconômicas, papel
dos governos nacionais em todo
o mundo, e lamentou o desamparo pelo desemprego das famílias
em situação de pobreza e extrema
pobreza diante do grave contexto
social e econômico que o país vive.
“Estamos em um país com mais
de 14 milhões de desempregados,
famílias desassistidas pelos programas de transferência de renda do
governo federal, angustiadas pela
situação ainda mais grave em razão
da pandemia”, pontuou.

GOVERNO DO ESTADO DO RN - INFORME PUBLICITÁRIO

Presidente da Assurn, Gilvan Mikelyson disse que a entidade participa de ações com assistência às
comunidades em situação de vulnerabilidade social e a campanha
é, mais uma vez, uma soma de esforços com o Governo do Estado
para fortalecer e incentivar a iniciativa privada e a sociedade civil a
fazerem doação para ajudar a quem
mais precisa. A entidade assinou
uma carta e encaminhou ao Governo do Estado oferecendo locais nos
supermercados como apoio logístico à vacinação da Covid-19.
Assurn já participou de outras
campanhas solidárias junto ao
Estado como o RN+ Unido, RN
Chega Junto e RN Chega Junto Solidariedade Natalina e agora novamente com o RN Chega Junto no
Combate à Fome. “Nossa intenção
é participar de maneira muito ativa nesta ação social”, frisou. Parte
da diretoria da Assurn, presente à
solenidade que foi transmitida pelo
canal do Governo do RN no Youtube, e representantes das redes
Supershow, Nordestão, Supercoop,
Rede Mais, Favorito e Bom Dia
anunciaram a doação de duas mil
cestas básica à campanha.
A secretária de Estado da Secretaria
do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Iris Oliveira, pasta responsável pela execução
da campanha, disse que diante do
recrudescimento e agravamento da
crise sanitária as populações mais
vulneráveis são as mais afetadas
pela pandemia que causa impactos
sociais e econômicos. “O que mais
se agrava nesse cenário são as desproteções causadas pelo ‘desfinanciamento’ das políticas públicas,
como a de assistência social”. Por
isso, por determinação da governadora Fátima Bezerra, foi criada
mais essa campanha emergencial.
CAMPANHA
Supermercados credenciados à
Assurn em 68 municípios potiguares irão disponibilizar locais
para doação de alimentos. As lojas

terão cartazes, banners e adesivos
da campanha e diariamente haverá promoções de itens que compõem a cesta básica. A Associação
montou uma cesta básica mínima,
registrada com adesivo da campanha, para que os clientes comprem
pelo valor de R$ 50,00 e façam sua
doação.
Além disso, também foi montada
campanha publicitária para incentivar as doações e pensadas outras
estratégias como promoções diárias de itens que compõem a cesta
básica – a exemplo do arroz e feijão.
A governadora Fátima Bezerra,
lembrou que a insegurança alimentar e nutricional significa fome e,
para combatê-la, além das campanhas emergenciais neste momento,
o Governo do RN tem dois programas permanentes, o Restaurante Popular e o Leite Potiguar. O
primeiro serve diariamente 42 mil
refeições ao valor de R$ 1,00 (um
real) o almoço, e R$ 0,50 (cinquenta centavos) o Café Cidadão e a
Sopa Cidadã, cada. População em
situação de rua, refugiados, migrantes e apátridas nos municípios
de Natal, Mossoró, Parnamirim,
Caicó e Macau não pagam nada. Já
o Programa Leite Potiguar atende
70 mil famílias em todo o RN. Na
área sócioassistencial, nominou, o
Governo criou os programas emergenciais RN Mais Unido, RN Chega Junto e RN Chega Junto Solidariedade Natalina em 2020. Juntas,
as iniciativas doaram 104.662 mil
cestas básicas, incluindo as novas
35 mil que serão distribuídas neste mês de abril, o que corresponde
a cerca de 1,3 mil tonelada de alimentos.
Hoje, no RN, 646.776 famílias estão inscritas no Cadastro Único
(CadÚnico) e desse total, 359.206
têm renda entre zero e R$ 89,00 (oitenta e nove reais). Esses números,
explicou Iris Oliveira, significam
que 1.018.671 pessoas sobrevivem
no Estado com essa renda, ou seja,
vivem em extrema pobreza. O secretário de Desenvolvimento Rural

e Agricultura Familiar (Sedraf),
Alexandre Lima, ressaltou que o
Governo do Estado constitui a Lei
do Pecafes (Programa Estadual de
Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária) da deputada Isolda Dantas,
sancionada pela governadora Fátima Bezerra em 2019, e que insere
a agricultura familiar nas compras
do Governo do Estado. Mais de R$
15 milhões das compras do executivo estadual foram para esse setor
da economia, pontuou o secretário.
Participaram ainda da solenidade: a
secretária estadual da Administração, Virgínia Ferreira; a secretária
estadual de Comunicação Social,
Guia Dantas; a secretária da Semjidh, Eveline Guerra; a secretária-adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista; a subsecretária da Casa
Civil, Laíssa Costa; subsecretário
de Pesca e Aquicultura do RN, David Soares de Souza; e o presidente
da Cruz Vermelha do RN, Kelyson
de Lima Montenegro. Também registraram presença a diretoria da
Assurn: Sérgio Bernardes, representando o Grupo Nordestão; Tales Medeiros do Supershow; Pedro
Catolé, vice-presidente Regional da
Assurn; Pedro Alexandre e Manoel
Filho.
PONTOS DE ARRECADAÇÃO:
Rede de supermercados: Supershow;
Nordestão; Supercoop; Rede Mais;
Favorito; Bom Dia.
DADOS PARA TRABALHAR NA
DIAGRAMAÇÃO:
Governo do RN entra com doação
de 35 mil cestas;
67 municípios de 10 territórios do
RN receberão doações;
R$ 1.873.200,00 é o investimento do
Governo do Estado;
1 milhão e 300 mil quilos é a quantidade de alimentos doados desde
o início da pandemia da Covid-19;
ACONTECE . Abril 2021
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ENTREVISTA

ALINE FERREIRA

A

os 36 anos, a mossoroense Fabiane Aline Ferreira de Souza Lima, é destaque no
mundo empresarial. Graduada em Administração pela Universidade Potiguar
(UNP), ela tem pós-graduação em Administração Hospitalar e em Auditoria em
Saúde. Hoje, ela administra junto com o esposo Francisco Vandenberg de Andrade Dantas
(Berguinho), o Complexo Hospitalar CIED, em Alexandria/RN, Região Alto Oeste Potiguar,
mas que atende pacientes de mais de 80 municípios, do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. A empresária também empreende individualmente, estando à frente da Abizai Calçados
e da Ótica Boa Vista. Filha dos comerciantes atacadistas do gênero alimentício, Francisco
de Souza Lima, natural de São Francisco do Oeste-RN, e Alzenir Ferreira da Silva, natural
de João Dias-RN, a empresária herdou dos pais o gosto pelos negócios. Vem de uma família
grande de nove irmãos (sendo 5 por parte de pai e 4 por parte da mãe), que define como sua
base. Construiu sua própria família com Berguinho, com quem é casada há 11 anos, sendo
pais do casal de filhos, Valentina (9) e Benício (6), sua motivação para enfrentar os desafios
diários. Nesta edição comemorativa em alusão ao mês das mulheres, a Revista Acontece
traz a história dessa grande mulher, que nasceu com a vocação para o empreendedorismo
e emprega hoje, direta e indiretamente, cerca de 80 pessoas em suas empresas. Aline Lima
compartilha a seguir um pouco sobre sua bem sucedida trajetória profissional, e como mulher, mãe, esposa e dona de casa. Uma mulher de fé, temente a Deus, e que tem como missão
ajudar ao próximo.
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Empresária,
mãe,
esposa
e dona de casa

O empreendedorismo corre em suas veias desde sempre, pois herdou dos pais o gosto
pelos negócios. A empresária, Aline Ferreira, é destaque no setor empresarial do Alto
Oeste Potiguar por estar à frente de importantes empresas em diferentes segmentos da
economia, empregando direta e indiretamente mais de 80 pessoas.
12
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ENTREVISTA

D

esde muito nova, a
mossoroense Fabiane Aline Ferreira de
Souza Lima acompanhava o
trabalho dos pais no comércio
atacadista de alimentos. Hoje
considerada uma empresária
de destaque no Alto Oeste Potiguar, ela conta que herdou dos
pais o gosto pelos negócios. Ela
conta que desde muito cedo
começou a empreender. wAline Lima é filha de Francisco
de Souza Lima, natural de São
Francisco do Oeste-RN e Alzenir Ferreira da Silva, natural de
João Dias-RN, que mantinham
um comércio na Rua Meira e
Sá, no centro de Mossoró. Ela
perdeu o pai muito cedo, aos
14 anos, e tem na mãe o maior
exemplo de determinação e
força, que precisou fazer o pa-

ALINE FERREIRA

pel de pai e mãe para criar os
cinco filhos sozinha. “Sempre
tive essa veia empreendedora,
aos 7 anos, por exemplo, eu
lembro que estudava no Colégio Diocesano e levava aqueles bonequinhos cheios de
bolinhas de açúcar para vender na escola”, afirma. Sempre
querendo ganhar seu próprio
dinheiro, tentou conseguir
emprego no comércio de Mossoró, enquanto fazia a Faculdade de Administração. Aline
Lima também é pós graduada
em Administração Hospitalar
e em Auditoria em Saúde. Vinda de uma família grande, de
nove irmãos, sendo cinco por
parte de pai e quatro por parte
da mãe, ela diz que apesar de
morar em Alexandria, sempre
que pode tem contato com seus

familiares. Para Aline, a família que ela constituiu com o
esposo, Francisco Vandenberg
de Andrade Dantas (Berguinho), com quem tem dois filhos, Valentina (9) e Benício
(6), é a razão de toda a sua luta,
sua motivação. “Minha família
é a base de tudo, e família que
eu construir é tudo que eu sou
hoje. Meu esposo é meu braço
direito e eu sou o braço direito
dele, a gente se completa muito, ele me apoia nos meus projetos, mesmo quando acha que
não vai dá certo. Não consigo
expressar em palavras o amor
que sentimos um pelo outro,
porque tudo se encaixa perfeitamente, nossa forma de pensar, nossos objetivos, nossos
projetos para nossa família”,
destaca.
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C

asada à 11 anos com o
também
empresário,
Francisco Vandenberg,
natural do município de Alexandria, trabalhou junto com o
esposo para expansão do anexo
de saúdena maternidade que ele
tinha quando se conheceram.
Hoje, o casal administra junto
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o Complexo Hospitalar CIED,
com atendimento clínico e hospitalar em mais de 16 especialidades, além de exames laboratoriais e de imagem. Hoje o CIED
realiza cerca de 400 atendimentos mensais, recebendo pacientes de aproximadamente 80 municípios da região, incluindo dos

estados vizinhos, Ceará e Paraíba. “O CIED surgiu da necessidade da região, que era carente
de serviços de saúde de qualidade”. Entre as especialidades
disponibilizadas no setor clínico especializado, o CIED conta
com Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroen-

ENTREVISTA

terologia, Geriatria, Ginecologia, Mastologia, Medicina Do
Trabalho, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia,
Urologia, Angiologista, Nutricionista, Psicóloga, Fonoaudióloga. O Complexo Hospitalar
também realiza Cirurgias Ge-

ALINE FERREIRA

rais como: Ginecológicas,Vasectomia, Tratamento Cirúrgico
de Varicocele, pequenas cirurgias, entre outras. Mensalmente são realizados atendimentos
de um número significante de
cirurgias oculares, a exemplo:
Facoemucificação(Catarata),
Aplicação De Avastin, Pterígio,
Pterígio com Cola. No setor de

exames o CIED dispõe desde os
ambulatoriais aos mais criteriosos como: Ultrassonografia Geral, Morfológica com Doppler,
Biopsias, Audiometria Tonal,
Vocal, Impedanciometria, Densitometria Óssea, Ecocardiograma, Mapeamento de Retina,
Preventivo, Raio-X Geral Digital, e outros.
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ALINE FERREIRA

Negócios próprios
Individualmente, Aline Lima,
também investiu na abertura
da Ótica Boa Vista, que funciona em um prédio comercial construído ao lado do
CIED, onde tinha a pretensão de abrir três negócios diferentes, além da ótica, uma
farmácia e uma loja voltada
para o público feminino.
A ótica, fundada em 2019,
atende a demanda dos atendimentos oftalmológicos realizados no Complexo Hospi-

16
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talar. A Ótica Boa Vista vem
se destacando no segmento,
com premiações nos anos de
2019 e 2020, como a melhor
loja em sua categoria.
A visão de Aline era trazer
para perto dos pacientes que
realizam exames e cirurgias
oftalmológicas no CIED,
uma facilidade para a compra dos seus óculos, mas, a
Ótica Boa Vista ganhou uma
maior proporção, e hoje é
uma referência em vendas de

Grifes como: Ray ban, Diesel, Vogue, Michael kors. A
empresária realizou o desejo
de abrir uma loja de calçados e acessórios, fundando
a Abizai Calçados, inicialmente vendendo produtos
da marca Schutz. Inaugurada no final de 2019, e mesmo iniciando com as surpresas da pandemia, a empresa
também foi premiada como
a melhor loja especializada
em bolsas e acessórios em

2020 da cidade. Hoje o negócio, que também comercializa produtos Ana Capri
e da marca Bibi, para o público infantil, está passando
por uma ampliação e expansão, funcionando também na
loja onde inicialmente seria
a farmácia, e passará a representar outras marcas do
Grupo Arezzo, Alme e Fiever
(Linha Masculina), sempre
mantendo o padrão de qualidade. A empresária adianta
que está estudando a possi-

bilidade de ampliar ainda
mais os negócios nesse setor.
Entre os projetos novos que
vem sendo realizados pela
empreendedora nata, que
acredita na importância de
diversificar os investimentos, pensando na saúde financeira, está uma indústria,
de envase de água adicionada
de sais, localizada na Chapada Diamantina, interior da
Bahia. Denominada Jabez, a
empresa está prevista para
inaugurar no próximo mês

de abril. “O projeto começou em 2018, quando minha
mãe foi morar na Bahia. Lá
tivemos a oportunidade de
conhecer esse terreno e ficamos encantados. Essa empresa é mais uma resposta
das nossas orações, fruto da
nossa fé. Queríamos diversificar nossos negócios, então
decidimos perfurar os poços,
e tivemos a quantidade de
água necessária para a produção, assim as coisas foram
se encaminhando”, enfatiza.
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ENTREVISTA

ALINE FERREIRA

“Uma mulher de fé”
É assim que Aline se define.
Por isso, tanto a loja Abizai
Calçados como a indústria
Jabez de envase de água adicionada de sais, tem nomes
de origem bíblica. Ela explica que escolheu esses nomes
porque faz questão de colocar
o nome de Deus em primeiro
lugar. Para ela, todas as suas

18
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conquistas são fruto de sua fé
em Deus, e respostas de oração. Ela ressalta que um dos
seus versículos bíblicos preferidos, que se encontra no livro de Provérbios, diz: “Consagre ao Senhor tudo o que
você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.(Proverbios 16:3)”. Para ela o ensina-

mento bíblico tem sido a base
de seus projetos, colocando-o
em cada escolha. Cristã, Aline Lima é parte do corpo de
membros da Igreja de Cristo
no Brasil, em Alexandria-RN,
onde participa ativamente do
ministério de louvor e das
obras sociais e evangelísticas
da instituição.

Conciliando responsabilidades
Empresária, mãe, esposa,
dona de casa, Aline Lima diz
que a resposta para conciliar
tantas responsabilidades de
forma bem sucedida é planejamento. “Quando a gente se
planeja dá tempo para tudo.
Acordo de 4h30 da manhã e
meu dia é todo programado,
tenho horário para fazer tudo.
Vou para a academia, preparo
meus filhos para a escola, faço
drenagem, passo nas lojas,
vou para o CIED. Tenho que

me organizar para que tudo
funcione corretamente, e eu
consiga resolver todas as coisas que estão sob minha responsabilidade diariamente.
Mas, sozinha não é possível.
Conto com a ajuda de minha
auxiliar em casa, e também
do meu esposo”, explica. Para
ela, a receita para se obter o
sucesso é ser integro, fazer as
coisas com responsabilidade,
seriedade, planejamento, e
trabalhar sem precisar passar

por cima de ninguém, respeitando o próximo. “Procuro
sempre me colocar no lugar
do outro, ser empática, e essa
é minha missão de vida. Além
de buscar abençoar as pessoas através do meu trabalho.
Hoje temos em nossas empresas 20 empregos diretos e cerca de 60 indiretos, abençoando famílias e geramos renda
não só para o município, mas
também para o estado”, conclui.
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JAILDE ARÚJO

Jailde Araúdo: primeira dama da
empresa Laticínios Sertão Jucurutu
Com uma história marcada pela superação de desafios, a empresária fala sobre
sua veia empreendedora que a ajudou a contribuir com as transformações
implementadas na empresa da família.

Q

uem tem a oportunidade
de conhecer a empresária
Jailde Oliveira de Araújo,
um dos nomes fortes na administração da empresa potiguar Laticínios Sertão Jucurutu, talvez não
imagine os desafios que ela superou
ao longo de sua vida, até alcançar o
cargo que ocupa junto com seu esposo, o empresário Otto Wagner de
Araújo, na maior empresa do Rio
Grande do Norte na produção de
queijos, além de ser uma das maiores do Nordeste. Filha de Nelson
Oliveira da Silva e Irene Teodora de
Araújo, a caicoense se divide entre
as responsabilidades como empresária, esposa e mãe das jovens Lara
Clarissa e Jamile Waleska, fruto de
um sólido casamento com Otto.
Formada em Administração, em
2014, pela Universidade Paulista
(UNIP), abriu mão de um emprego
público como técnica de enfermagem, função que desempenhava há
17 anos, na Prefeitura de Jucurutu,
para ajudar seu esposo na administração da empresa que vivia um
momento de expansão. Empreendedora nata, Jailde Araújo, lembra
que desde cedo essa característica
foi se fortalecendo, desde o trabalho como vendedora de lojas ainda muito cedo, até sua rotina de
negociação com fornecedores e
empresários do setor de laticínios.

“Meu pai, apesar de não ser comerciante, comprava e vendia bicicletas
no Beco da Troca, em Caicó, mas
nunca me deixou participar desse
negócio. Apesar disso, sempre gostei de comprar e vender, e tudo que
eu me propunha a comercializar eu
vendia rápido. E despertei para essa
habilidade de empreender quando
comecei a trabalhar com vendas,
antes mesmo de assumir a função
na empresa”, afirma. Jailde Araújo
começou trabalhar muito cedo. Ela
trabalha desde os 15 anos, estagiou
como menor aprendiz na Prefeitura de Caicó, foi frentista e trabalhou
também como atendente em um
consultório odontológico. Trabalhou em lojas do comércio de Caicó
e também foi vendedora ambulante
de roupas e peças íntimas. “Também trabalhei com contrato na
Prefeitura de Jucurutu, trabalhando
quatro anos como professora do
ensino fundamental na zona Rural,
e fiz um curso em São Paulo, uma
formação para trabalhar com Educação de Jovens e Adultos. Quando
o contrato encerrou fiz um concurso na Prefeitura de Jucurutu para o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), para ter mais estabilidade, e fui convocada na primeira lista
de aprovados. Com o dinheiro que
ganhava trabalhando na Prefeitura
paguei um curso Técnico de Enfer-

magem, e depois de um tempo assumi a função de técnica de enfermagem no município, função que
exerci por 17 anos. Com o emprego
de técnica de enfermagem fui pagando a minha faculdade de administração”. Nesse período seu esposo já tinha uma pequena queijeira
em Jucurutu, que estava aos poucos
crescendo. E foi durante sua formação eu fui percebendo que seu esposo estava precisando de sua ajuda
na empresa, então precisou sair do
emprego de técnica de enfermagem
para ajudá-lo na parte administrativa da fábrica que estava em expansão e Otto estava sobrecarregado,
acumulando muitas funções na
empresa. “Como eu era uma pessoa
de confiança e que já respondia pela
razão social da empresa, ele me fez
o convite para ajudá-lo, e aceitei o
desafio. Mesmo amando a profissão
que desempenhava desde meus 22
anos, pedi um afastamento da prefeitura, no intuito de voltar a exercer a função de técnica de enfermagem. No entanto, eu não tive mais
como voltar, porque a empresa foi
crescendo ainda mais. Também
me identifiquei com o ambiente e a
função administrativa. Então decidi
abrir mão do trabalho como técnica
de enfermagem e decidi continuar
na empresa trabalhando junto com
meu esposo”, enfatiza.
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Visionária
Logo que recebeu o convite do esposo para trabalhar no setor administrativo da Laticínios Sertão Jucurutu, Jailde Araújo iniciou o processo
de implementação de muitas ideias
que provocaram uma transformação geral na estrutura da empresa
da família. No entanto, ela conta
que nem tudo que foi proposto foi
visto de forma positiva pela equipe
de colaboradores, que estavam acostumados com uma forma de trabalhar e precisaram se adaptar a nova
realidade. A empresária lembra das
dificuldades enfrentadas nessa fase.
“Eu já tinha a experiência da minha
formação em administração, mas
foi com muita dificuldade porque
a empresa deu um “up” no crescimento numa proporção que a gente
não estava preparado para atender
toda a demanda. Precisei fazer um
organograma, chamar um consultor para me ajudar nessa parte, para
definir bem os setores, criar novos
setores necessários para melhor
24 |

ACONTECE . Abril 2021

JAILDE ARÚJO

funcionamento. Foram muitas mudanças, que inicialmente não foram
bem aceitas, alguns não viram com
bons olhos, não entendiam que era
realmente necessário. Mas, entendo
que isso é normal quando é preciso
fazer mudanças. Hoje, os colaboradores já entendem que toda essa
transformação foi necessária, e me
aceitam mais como parte da direção da empresa. A gente só tem que
agradecer a Deus por ter dado certo,
conseguido implementar essas mudanças, e continuar trabalhando”,
relata. Outro desafio enfrentado por
Jailde, se deu pelo fato de ser mulher,
assumindo um cargo na direção de
uma empresa onde a maior parte
da equipe é composta por homens.
Para ela, apesar de hoje a mulher vir
cada vez mais conquistado seu espaço, por várias vezes se sentiu inibida
na relação com os funcionários, ao
precisar delegar alguma função ou
pedir que realizassem alguma tarefa, e algumas vezes não ser atendida.
“Pelo fato de eu ser mulher e tam-

bém por não me enxergarem como
alguém na posição de chefia, como
veem meu esposo. As vezes foi necessário Otto esclarecer que eu estava também na administrativa. Já
com os fornecedores, eu não senti
nenhuma dificuldade, por fazer parte do financeiro, eles até achavam
melhor negociar comigo, porque a
gente conseguia trocar mais ideias
e fechar mais negócios. Então nessa
relação com os nossos fornecedores eu sempre me dei muito bem. Já
com outros empresários do mercado, também não tinha muito acesso, já que Otto entendia mais dessa
parte de equipamentos, máquinas e
insumos, mesmo assim eu sempre
estive junto com ele”.
Jailde participa ativamente nas decisões importantes relacionadas à
empresa. Um exemplo, foi a compra de um importante equipamento para a melhoria da produção
industrial. Eu sugeri comprar um
pasteurizador, que Otto não queria
comprar naquele momento, por se
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tratar de um investimento muito
alto. Mas, insisti nessa ideia e hoje
esse equipamento é o coração da
empresa, porque está proporcionando um retorno excelente. Estou
sempre dando dicas de investimentos em bons equipamentos mesmo
que sejam mais caros, porque se o
nosso objetivo é levar para mesa
dos consumidores um produto de
qualidade, precisamos estar sempre melhorando nossa produção”.
Ela ressalta que a aquisição de uma
padronizadora junto com o pasteurizador elevou a produção industrial à excelência. Jailde comemora
o fato de ter tido a visão de que os
equipamentos contribuiriam para o
crescimento da empresa, e enfatiza
que as melhorias trazidas por eles já
cobriram o investimento feito. E a
Laticínios Sertão Jucurutu caminha
para dar mais alguns passos expandindo ainda mais a abrangência no
mercado. Jailde Araújo diz que entre os projetos que estão para sair do
papel, está a abertura de uma loja na
BR 226 em Jucurutu, para vender
nossos produtos diretamente para
o consumidor final, para dar mais
visibilidade aos produtos na cidade,
já que nem tudo que é produzido na
empresa é comercializado na cidade, por questões que vão além do interesse deles. “Então essa foi a forma
que encontrei de disponibilizar todo
o nosso leque de produtos, uma loja
própria, junto com outros produtos
típicos da nossa região. A loja será
uma espécie de ponto de passagem,
um local onde aquelas pessoas que
estão viajando poderão parar para
tomar um café, comer alguma coisa,
e também adquirir nossos produtos. E temos a ideia de expandir esse
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projeto para se tornar também uma
pousada para receber justamente
esses viajantes. Temos outros planos
e projetos que vamos divulgar mais
na frente”, afirma.

Empresa da Família
Para a empresária, fazer parte da
empresa junto com seu esposo é
muito gratificante, representa a concretização de um sonho. “Conseguimos ultrapassar muitos obstáculos
que vivenciamos ao longo dessa trajetória. E fazer parte dessa empresa é
algo muito especial, principalmente
por poder contribuir com minha
formação em administração, foi
uma forma que eu encontrei de ajudar para que a empresa continuasse
firme assim como fazer com que
conseguíssemos avançar, com novas
ideias”, destaca. Quando olha para
trás e vê o caminho percorrido pela
empresa até hoje, ela diz que sentimento que tem é de gratidão a Deus,
porque a trajetória foi difícil. “A gente vê o quanto Deus esteve presente
em nossa vida, em cada momento. A gente lutou muito, foi preciso muita dedicação tanto de Otto,
quanto minha, muito trabalho, foco
e até sofrimento, para conseguirmos
alcançar cada um dos nossos objetivos. Não perdemos a fé. As pessoas
não acreditam, mas a fé é algo sobrenatural e nos move, nos momentos
de maior dificuldade. A empresária
faz questão de lembrar que trabalhar em uma empresa familiar tem
vantagens, mas também impõe alguns desafios. “Essa é uma questão
muito difícil. A gente vai tentando administrar o nosso dia a dia,
resolvendo os problemas que vão

surgindo, sempre priorizando a família, mantendo o respeito. Vamos
trabalhando o cotidiano na empresa, para evitar que o fato de estarmos
trabalhando com pessoas da família
não atrapalhar nas decisões necessárias. É complicado, mas estamos
conseguindo estabelecer esses limites, separando quando é o momento
de pensar na empresa, e o momento
de cuidar da família”. Outro desafio
tem sido conciliar as responsabilidades empresariais e suas prioridades
como mulher, mãe, dona de casa e
no relacionamento com o esposo.
“É uma luta constante. Porque nós
mulheres nunca paramos. Ao mesmo tempo que a gente lutou muito
pelos nossos direitos a gente acabou
acumulando mais obrigações em
nossas vidas. Ainda estamos lutando para que a divisão dessas tarefas
seja feita de forma igualitária, que os
homens também assumam tarefas
em casa, porque a gente conquistou
espaço fora de casa, como profissional, mas não deixou de cumprir com
as atribuições de casa”, comenta. Por
ter tantas atribuições, Jailde lamenta
não conseguir estar tão presente no
dia a dia das suas filhas, por isso dá
muita importância a qualidade de
tempo que tenho com elas. “Sempre
que temos oportunidade de passar
momentos juntos, faço questão de
apreciar a companhia delas, e conseguimos estabelecer uma relação
muita cumplicidade, sei que elas me
amam e entendem meu lado”, lembra. Já como esposa, diz que busca
estar presente, acompanhar quando
é possível, apoiar sempre. “Acredito que também tenho conseguido
cumprir bem meu papel como esposa”.
ACONTECE . Abril 2021
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Superação

Jailde Araújo é a caçula de uma família relativamente grande, já que
sua mãe teve cinco filhos, dois
homens e três mulheres. Porém, ela
não chegou a conhecer os irmãos,
que morreram antes do seu
nascimento. Aos 2 anos de idade ela
conta que ficou orfã de mãe, e foi
morar com seus avós paternos.
“Quando minha mãe morreu, ficamos três meninas, minha irmã mais
velha tinha 9 anos, a do meio tinha
7, e eu tinha dois. Eu era uma criança muito alegre, gostava muito de
brincar, estava sempre a frente do
grupo de amigas nas brincadeiras,
sempre me senti muito querida pelas pessoas a minha volta”,
lembra. Aos 13 anos de idade, Jailde
vivenciou mais uma difícil perda.
Sua avó, Alice Iraci da Silva, a quem
tinha como referência como mãe,
também faleceu. “Ela era muito protetora, cuidou muito de mim, e até
mimou muito, foi mãe duas vezes.
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Sofri muito ao precisar enfrentar a
vida sem ela. Como meu pai havia
constituído uma nova família decidi
morar com uma vizinha de minha
avó, Maria Santana da Silva, que
considerava como uma pessoa da
família, e tinha muito carinho por
ela”. Na busca pela independência,
morou um tempo na casa do dentista Vicente Macedo, bastante
conhecido em Caicó, para fazer
companhia a sua esposa, a senhora
Aurélia Macedo. Depois conseguiu
uma vaga na Casa do Estudante em
Caicó, onde foi morar, porque fazia
questão de não parar de estudar.
“Ela me acolheu como filha e me
ajudou muito. Ainda temos uma
relação de muita estima uma pela
outra até hoje. Admiro muito todo
o apoio que ela me deu para estudar,
lutar pelos meus objetivos, me
incentivou muito, me ensinou tudo,
foi através dela que consegui meu
primeiro emprego, na prefeitura
de Caicó”, comenta. Mesmo com

todas as dificuldades enfrentadas ao
longo da vida, Jailde Araújo sempre
foi muito persistente e lutou por seus
objetivos. E como conselho para as
jovens que sonham empreender,
conquistar seu espaço, ela afirma
que não se deixem abater pela insegurança. “Não deixem o medo
interferir na busca de seu sonho.
Acreditem no seu potencial, todas
nós podemos e temos condições de
conquistar aquilo que a gente sonha. Não tenham vergonha de dizer
quando não sabem de algo, de procurar ajuda, porque ninguém nasce
pronto, é um processo. Para algumas
pessoas é mais rápido, outras demoram um pouco mais para descobrir
o caminho para trabalhar suas habilidades como empreendedor. A
capacitação também é importante,
busque sempre pelo conhecimento.
Também não esqueça de se apegar
na sua fé, colocando Deus em primeiro lugar”,
conclui.
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GABRIELLA ABREU

Gabriella Abreu: uma mulher
que reescreveu sua história
Advogada, Gabriella Abreu hoje divide seu tempo entre o escritório e
a direção administrativa do laboratório de Patologia, referência no
Rio Grande do Norte, com unidades em Mossoró e Natal

À

s vésperas de completar
seus 40 anos, a advogada
mossoroense Gabriella
Suianny Maciel de Abreu colhe
os frutos de uma vida marcada
pela sua coragem de enfrentar as
adversidades surgidas desde sua
infância. E foi com coragem e até
mesmo obstinação que ela conquistou tudo o que buscou, reescrevendo sua história, mudando
o curso da estrada que o destino
tinha lhe traçado.
Aos três anos de idade, ela perdeu sua mãe, Maria Auxiliadora
Saraiva de Abreu. Com a partida
prematura da mãe, aos 44 anos,
vítima de um câncer de pulmão,
mesmo sem nunca ter fumado,
ela e seus irmãos precisaram se
dividir entre as casas de tias e
avós. Sua tia Marinete foi quem
lhe acolheu, pela maior parte do
tempo, como uma filha. E Gabriella Abreu faz questão de enfatizar o quanto é grata por tamanha demonstração de amor. Sua
tia Sandra também foi de grande
importância, a quem também é
grata.
“Hoje, eu e meus irmãos temos
rotinas distintas, nós vivemos no
dia a dia afastados, mas, sempre
que possível, nós nos reunimos e
sempre estamos nos comunican-

do, demonstrando nosso amor
uns pelos outros, isso é bem comum entre nós, e como não temos mais a base da nossa família,
que são nossos pais, sempre que
possível, buscamos formas de
nos reunir em eventos de família, para manter aquele contato”,
frisa.
Gabriella afirma que sempre recebe perguntas relacionadas ao
fato de ter perdido a mãe ainda
tão jovem e crescido sem a presença materna em sua via. No
entanto, ela comenta que, geralmente diz que justamente por ter
ficado órfã com apenas três anos,
não entendia muito sobre a perda. “Geralmente, digo que não
tive a experiência de ter e perder.
Eu cresci sem ter essa presença.
Então, não tinha como sentir
falta do que não tive. Tive tias
maravilhosas que me acolheram
como filha, e meus irmãos Júnior
e Gessiara também me ajudaram
bastante.”

Sempre trabalhando
Sempre muito ativa e querendo
ganhar seu próprio dinheiro, aos
15 anos começou a dar aulas de
reforço para algumas crianças,
entre elas as filhas do casal de

empresários areia-branquenses
Arnaldo Araújo e Narley Lacerda. Ainda na adolescência,
Narley Lacerda lhe ofereceu sua
primeira experiência profissional
em sua loja de aviamentos em um
centro comercial de Areia Branca. E, aos 17 anos, Arnaldo Araújo lhe chamou para trabalhar na
parte administrativa de uma de
suas lojas. “Eles foram fundamentais para meu crescimento
profissional, me ensinaram muito do que sei hoje, despertaram
em mim esse lado empreendedor”, comenta.
Aos 18 anos, casou e, logo em
seguida, teve sua filha Maria Fernanda de Abreu Holanda. Nesse período, voltou a morar em
Mossoró. Começou a trabalhar
no comércio e, dois anos depois,
surgiu a oportunidade de trabalhar com representação de vendas, no segmento de carnes, frios
e derivados. “Com essa profissão,
conquistei uma melhor condição
financeira, já que trabalhei para
grandes empresas, inclusive em
nível nacional. Isso me permitiu
iniciar minha faculdade de Direito”, conta.
Logo que iniciou a faculdade, em
2005, passou pelo processo de
separação de seu primeiro casaACONTECE . Abril 2021
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mento, ficando responsável pela
criação da filha Maria Fernanda,
então com cinco anos. Segundo
Gabriella, essa fase foi bastante
desafiadora, porque se dividia
entre o trabalho como representante comercial, no qual ela viajava todo o Rio Grande do Norte,
a faculdade de Direito e a criação
da filha.
“Nessa época, precisei contar
com a ajuda de babás que moravam comigo, que foram meus
braços direitos nesse percurso, e
minha prima Jaqueline, que largava tudo para ficar com Fernanda para eu conseguir conciliar
o trabalho e a faculdade. Minha
filha é minha vida. Sem ela, não
sou nada, e tudo que conquistei e
faço diariamente é por ela e para
ela”, lembra, emocionada.
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Da representação comercial à
advocacia
No primeiro semestre de 2009,
Gabriella Abreu concluiu o curso
de Direito, mas decidiu continuar trabalhando com representação de frios e derivados, porque como arcava sozinha com
as despesas da casa, não queria
arriscar, já que no segmento de
advocacia o início nem sempre
é fácil. “Não quis me aventurar
de imediato no direito, então
abri um escritório de advocacia
com outros colegas advogados e
fiquei conciliando meu trabalho
como representante comercial e
como advogada. E meus clientes
da época como representante comercial foram se tornando meus
clientes no escritório. Então, fui

migrando de profissão aos poucos”, explica.
Depois de um tempo com o escritório no Edifício Caiçara junto
com os sócios, Jailton Magalhães
e Vitor Formiga, adquiriram a
sede própria do escritório de advocacia, que fica às margens da
BR 304.
“A ideia brilhante de investir em
uma sede própria foi de Jailton,
e lembro que a gente passou na
frente desse local onde estamos
hoje, e ele disse que esse era o local que a gente compraria. Então,
paramos para conhecer o prédio,
e eu perguntei logo à dona quanto ela queria pelo prédio. Ela disse o valor e eu não tinha R$ 1,00
no bolso; só atrevimento. Mas,
conseguimos, compramos o prédio e construímos a sede do nos-
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so escritório de advocacia”, relata.
Hoje, no escritório de advocacia,
presta consultoria administrativa
para empresas na parte de certames de licitações, um nicho até
então carente no mercado, que
não exige um exercício diário de
fórum e audiências, já que é uma
parte muito administrativa e bastante rentável. “Percebi esse espaço no mercado e gosto do que
faço literalmente”, afirma.
Histocentro Patologia Diagnóstica
Dedicava-se integralmente à carreira como advogada, até que
conheceu o médico patologista
Carlos Jatobá, com quem hoje
é casada. “Conheci Carlos Jatobá logo que eu terminei minha
faculdade de Direito e iniciei
a atuação na advocacia. Eu tinha minha atividade e ele tinha
a dele. Além de médico, ele é
professor-doutor da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), e tinha o desejo
de investir num laboratório de
patologia. Então, amadurecemos
essa ideia, junto com essa minha
veia de empreendedora, e assim
surgiu o Histocentro Patologia
Diagnóstica”, destaca.
Segundo Gabriella Abreu, que
hoje se divide entre o escritório
de advocacia e a direção administrativa do Histocentro, o laboratório conta com unidades em
Mossoró e Natal.
“Digo que minha história com
Carlos Jatobá é uma coisa divina.
Nós nos conhecemos num ônibus da Nordeste, numa viagem
Natal/Mossoró. Eu não ando de
ônibus porque sempre fico muito
enjoada, ele também não tinha
costume de viajar de ônibus. En-
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tão, era para acontecer. Nós nos
conhecemos numa tarde, e depois começamos a nos relacionar.
Ele é calmo, uma pessoa maravilhosa, é tranquilo e companheiro”, ressalta. Para Gabriella, o que
deu certo no casamento com Carlos Jatobá é que ambos gostam do
que fazem e têm prazer em trabalhar, mas mesmo com a correria
diária, eles reservam tempo para
cuidar do relacionamento. “Acho
importante esse tempo para a
gente, porque quando se trabalha
junto, corre-se o risco de confundir o trabalho com os assuntos
pessoais”, enfatiza.
Sobre a rotina, ela diz que é bastante programada, cumprindo
fielmente a agenda. Ela se divide
entre o escritório de advocacia e
a direção administrativa do Histocentro, então passa a metade
da semana em Mossoró e a outra
metade em Natal.
A empresária fala que, entre os
projetos em andamento, está a
expansão do Histocentro.

Tempo para si
A filha não demanda mais tanto
tempo porque, como já está com
21 anos e faz faculdade, já é bem
independente. “A gente só controla e acompanha a rotina dela,
mas a dificuldade de administrar
horários já passou. Está fazendo
Odontologia e, daqui a pouco,
vai tocar a vida dela independente da mãe.”
Então, mesmo com a rotina corrida entre o escritório e as unidades do laboratório, a empresária
também sempre reserva um tempo para si, nem que seja apenas
na sexta-feira. “Tem que sobrar
tempo para me cuidar como mulher, nem que seja na sexta-feira.”

Sobre a força para enfrentar
todas as dificuldades, Gabriella Abreu faz questão de
frisar que sua força vem de sua
fé. “Tenho uma ligação com
Deus sobrenatural, e quem
convive comigo, também acha
isso, alguns dizem que são
meus pais lá de cima emanando força, mas eu acredito muito em Deus. Tudo que eu tenho hoje, pode ter certeza que
foi porque eu pedi a Deus e Ele
me atendeu, Ele me responde
rápido. E quando eu o desafio,
Ele me responde mais rápido
ainda para me mostrar que
Ele é quem é o Deus da minha
vida”, lembra.
E Gabriella se diz grata por todas as conquistas, por ter seu
espaço como advogada e a sede
própria do escritório, pelo lugar de destaque ocupado pelo
Histocentro, que atualmente
já atende demandas de todo o
Rio Grande do Norte. Ela também fala da conquista de sua
independência, assim como da
sua estabilidade financeira.
Mulher, mãe, esposa, advogada e empresária, para Gabriella
Abreu, sua missão é deixar um
legado. Ela quer ser lembrada
pela sua coragem de reescrever sua história, encarando as
dificuldades sem se vitimizar,
ter tido força e ousadia para
chegar onde está. “Sempre
corri atrás do que eu queria
para a minha vida, sem medo
e, acima de tudo, com fé. Conquistei muito mais do que as
pessoas acreditavam que seria
capaz uma mulher, criada sem
mãe, que cresceu numa cidade
do interior. Mas, sou a prova
de que é possível conquistar
tudo o que a gente quer.”
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JANAÍNA RODRIGUES

Janaína Rodrigues tem garra
e vontade de vencer
Aos treze anos ela começou a vender bolos para ajudar a mãe nas despesas da casa. Hoje,
com 32 anos, ela é proprietária do Salão Espelho Meu e distribuidora da marca Kence.

D

esde muito jovem, a
mossoroense Luzia Janaina da Silva Rodrigues, precisou trabalhar para
ajudar a mãe no sustento da
família. A garra e a vontade de
vencer sempre foram características marcantes em sua personalidade, e ela sabia que se
quisesse conquistar algo seria
preciso ter foco para alcançar
seus objetivos a curto e longo
prazo.
Então aos 13 anos, ela começou a vender bolo de porta em
porta. E nessa época ela conta que já sentia uma sensação
maravilhosa quando conseguia
vender seus bolos, gostava de
negociar. Numa dessas saídas
para vender seus bolos, entrou
em um salão de beleza e ficou
admirada ao ver aquelas mulheres se embelezando. Naquele mesmo momento se ofereceu
para a dona do estabelecimento para limpar o local, quando
concluísse suas vendas.
“Lena, a dona do salão foi a
primeira pessoa a enxergar a
minha força e vontade de vencer e me deu a oportunidade
que me ajudou a ser quem hoje
eu sou”, comenta.
Janaína Rodrigues aproveitou
cada uma das oportunidades
que a vida lhe proporcionou,
sempre trabalhando como cabeleireira, já passou por vários
salões de beleza em mossoró,

e já teve espaços próprios. Ela
também não desanimou com
as dificuldades que foram surgindo ao longo do caminho.
Assim, Janaína realizou vários
sonhos, sempre investindo em
qualificação profissional, a
principal foi a formação pela
escola técnica internacional de
Cabeleireiros - Hair School.
A profissional também realizou o sonho de construir uma
sede própria para o seu salão o
Espelho Meu, que funciona na
rua que ela sonhou que um dia
quando crescesse profissionalmente teria seu espaço.
Janaína Rodrigues também é
empresária e possui uma distribuidora de cosméticos da
marca Kence, que funciona em
espaço ao lado do seu salão. Ela
afirma que entre os projetos
em andamento está a expansão
do Salão Espelho Meu, com a
construção de uma unidade
em Ponta Negra, em Natal-RN,
onde também funcionará a
distribuidora de produtos para
aquela região do estado.
A empresária diz que escolheu
ser distribuidora dos produtos
da marca Kence, devido ao sistema de exclusividade que ela
proporciona aos profissionais
da área da beleza. “Trabalho a
um ano com a Kence, e escolhi
representar a marca pois sempre digo que cosméticos são
produtos que devem ser manu-

seados por quem tem conhecimento, e a Kence também tem
esse pensamento, diferente de
muitas marcas no mercado que
divulgam ter produtos de fácil
aplicação”.
Segundo a especialista, na realidade não é tão simples assim.
“Não é de qualquer jeito que
se obtém resultados. A Kence
tem uma qualidade magnífica
e prioriza os profissionais da
beleza, que são aqueles que estão realmente aptos para usar
os seus produtos. Somos uma
linha completa com tudo que
um salão precisa”, enfatiza.
Janaína Rodrigues também é
distribuidora da marca Wittari, uma nova linha de produtos
que está chegando ao mercado.
A empresária é representante da marca e comercializa os
produtos em todo o Brasil.
Desafios x Objetivos
Para a empresária o maior desafio enfrentado para conseguir ser quem é hoje e conquistar tudo que tem, foi descobrir
que para realizar seus principais sonhos era necessário
focar nesses objetivos e seguir
em frente, mesmo que para
isso fosse preciso abrir mão
de algumas coisas. “Mesmo
sabendo que seria preciso
renunciar algumas coisas
na vida, continuei f irme,
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meti a cara, e consegui chegar em um ponto satisfatório. Mas, ainda não atingi
meu maior objetivo, por
isso não me acomodo, continuo lutando, enf rentando
os obstáculos, porque sei
que só assim vou continuar
crescendo”, explica.
E, para Janaína, não há satisfação maior do que ver
nossas clientes realizadas
e perceber esse sentimento
transbordando em seus rostos. “Isso me faz trabalhar
com amor”, comenta.
Isso faz par te de sua missão
de vida, que é somar, ser
um diferencial na vida do
próximo, dando sempre o
melhor de si, como af irma a
prof issional só segmento da
beleza. “Vou sempre lutar
para mostrar que o possível será sempre difícil mais
a garra e a vontade de vencer e o nosso maior motivo
para os nossos objetivos”.

Famí lia sempre p or p er to
Filha de Luiz Antônio Rodrigues e Antônia Jaqueline da Silva Rodrigues, na
adolescência morava apenas com a mãe eu irmão.
Janaína conta que tem uma
relação muito próxima com
sua família, o que a motivou trabalhar per to de seus
familiares, para não ter que
ficar distante com a rotina
corrida. Ela também se considera uma mulher abençoada por poder contar com a
companhia do esposo, João
Batista Fernandes, nas batalhas do dia a dia.
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HELOÍSA MOTA

Heloísa Mota: 25 anos no mercado
e referência em estética
Fisioterapeuta e esteticista, proprietária da Clínica de Estética Heloísa
Mota fala de sua trajetória empresarial e a conquista do seu espaço
no concorrido mercado de estética corporal, sendo reconhecida não
só em Mossoró, mas em todo o estado do Rio Grande do Norte

N

o comando de
uma renomadaclínica de estética em Mossoró,
referência em procedimentos
estéticos corporais há 25 anos,
a fisioterapeuta e esteticista
mossoroense Heloísa Mota
sempre gostou de trabalhar,
começando a buscar seu próprio dinheiro ainda na adolescência, quando começou a
realizar demonstração de cosméticos nas residências. Aos
poucos, o gosto por esse universo foi aumentando e, aos
25 anos, ela já sabia que queria
ter sua própria clínica. “Aos
poucos, fui ficando cada vez
mais realizada com o trabalho
que vinha desenvolvendo, me
apaixonando pelos resultados, então o desejo de crescer
profissionalmente nesse segmento foi aumentando. Tenho
prazer em ajudar as pessoas a
melhorar sua beleza, aumentar a autoestima. Posso dizer
que esse é o meu propósito:
tornar a vida das pessoas me-

lhor através da estética, através do meu trabalho”, enfatiza
Heloísa Mota. “Desde o início,
contei com o apoio da minha
mãe, que era promotora de
venda dos cosméticos, e eu
fazia as demonstrações junto
com ela. Além dela, também
contei com o apoio do meu esposo Carlos Augusto, também
conhecido como ‘Carlinhos’.
Ele me incentivou e investiu
na criação da Clínica Heloísa
Mota. Não tenho dúvida que o
apoio e o incentivo da minha
mãe e do meu companheiro de
vida foram fundamentais para
chegarmos até aqui, conquistarmos o espaço e o reconhecimento dos nossos clientes.
Minha mãe me ensinou sobre o mundo dos cosméticos
e Carlinhos não só acreditou
no meu sonho, mas trabalha
comigo na clínica, atuando
no apoio em tudo que realizamos”, destaca.
A fisioterapeuta e esteticista diz
que encara a estética com o lado
lúdico da vida, algo de que to-

das as pessoas precisam para se
sentir melhor consigo mesmas,
para relaxar, é uma forma de
autocuidado. “A nossa vida está
geralmente cheia de responsabilidades, afazeres, problemas,
então precisamos fazer algo por
nós mesmos, ter um ponto de
equilíbrio. E procedimentos estéticos tanto faciais como corporais podem fazer esse papel,
ajudando na elevação da autoestima, proporcionando momentos de relaxamento, tornando
aquele momento do dia mais
leve, ajudando a desacelerar um
pouco, recarregando as energias
para encarar o restante do dia,
daquela semana”, explica. E Heloísa Mota lembra que iniciou
fazendo apenas limpezas de
pele, mas a clínica foi crescendo,
expandindo a cartela de serviços
oferecidos, conquistando clientes, investindo em outras áreas
do segmento estético. “Quando
eu comecei, não tinha faculdade
de estética, então eu procurei fazer um curso tecnólogo na área
e, a partir daí, não parei mais
de fazer cursos. Sempre que teACONTECE . Abril 2021
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nho oportunidade, participo de
cursos em diferentes locais do
país e até fora do país, para me
manter atualizada em relação ao
que há de mais moderno nesse
segmento, sempre aprendendo,
para oferecer um serviço cada
vez melhor para nossos clientes.”
E a busca constante por conhecimento, qualificação e atualização
da profissional faz que a Clínica
Heloísa Mota se destaque pelos
procedimentos inovadores oferecidos, marcados pelos investimentos também em tecnologia
para alcançar resultados ainda
melhores. Entre os procedimentos mais procurados na clínica
estão: microagulhamento personalizado com produtos europeus, fusion personalizado jato
de plasma, que vem tratando a
pele com inflamação controlada
e o laser MDA, peeling de car-
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bono, utilizado pelas estrelas de
Hollywood, além da criofrequência, que é uma poupança de
colágeno na pele. “Outro procedimento que tem atraído muitos
clientes é o ultrassom microfocado, um tratamento que foi
desenvolvido com o intuito de
proporcionar efeito de lifting facial de forma não invasiva e não
cirúrgica. Com esse aparelho,
nós atingimos na pele, onde só
o cirurgião faz no lifting sustentar sua musculatura. E o melhor
de tudo: sem dor. Estamos completando neste ano 25 anos de
atuação e o que faz o nosso diferencial é a busca constante pela
inovação tecnológica. Não nos
acomodamos nunca, além do
cuidado e atenção com o cliente
e a organização. Tudo feito com
muito amor à profissão, com um
trabalho realmente de qualida-

de. Acredito que esse seja o nosso diferencial”, ressalta.
Para Heloísa Mota, mesmo o
mercado sendo bastante concorrido, cada profissional tem seu
espaço, e o que vale é continuar
trabalhando com afinco, pensando sempre em trazer o melhor
para o cliente. Com sua experiência no segmento de estética,
ela tem, inclusive, investido na
realização de cursos de qualificação na clínica, voltados para
profissionais que estão começando. “Percebi o quanto seria
bom passar minha experiência
para outros profissionais. E eu
sempre aconselho a todos a buscar fazer o que amam. Acredito
que quando você descobre isso,
todo o resto vem naturalmente.
Se você ama e se identifica, naturalmente vai trilhar o caminho
do sucesso.”
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Edivânia Santos: Uma fotógrafa
que registra á vida
Especialista em fotografar partos, Edivânia dos Santos diz que
encontrou seu objetivo de vida ao descobrir este segmento dentro do
universo da fotografia.

E

la registra um dos momentos mais felizes na
vida de uma família, a
chegada de um novo membro.
E foi no segmento de fotografia de partos, que Edivânia
dos Santos Silva se encontrou.
Fotógrafa profissional que se
especializou em captar imagens de famílias, diz estar realizada com sua profissão.
Por ser formada em técnica
de enfermagem, Edivânia teve
acesso facilitado à equipe médica de hospitais da cidade,
principalmente por possuir conhecimento técnico, o que facilitou sua postura ao atuar como
fotógrafa numa sala de parto.
Edivânia dos Santos conta que
o interesse pela fotografia surgiu desde a adolescência. Já
casada com Cláudio, agregou
seu talento ao site Mais Click,
que registrou vários momentos
marcantes da cidade de Mossoró. Através das suas fotos,
antes do surgimento das redes
sociais, os Mossoroenses puderam eternizar vários momentos
de suas vidas. Na época eles
registraram grandes eventos
sociais, como casamentos, festas de 15 anos, e aniversários

em geral. E, através do Mais
Click, cobriram shows, vaquejadas, micaretas e baladas.
No entanto, apesar de ter se
apaixonado por esse segmento,
o começo foi bastante desafiador, principalmente em relação
a buscar seu próprio espaço,
já que seu esposo já era referência no ramo. Ao conhecer
o trabalho de Paula Galvão,
fotógrafa de Natal bastante conhecida, Edivânia se interessou ainda mais pela fotografia.
“Quando vi o álbum de fotografias do nascimento do filho de
um casal aqui de Mossoró, um
registro belíssimo do momento
do parto, meu coração explodiu de felicidade. Entendi que
era aquilo que eu queria fazer,
naquele momento surgiu meu
maior desejo de fotografar, o
meu amor pela fotografia. Então, comecei a conhecer o trabalho daquela profissional nas
redes sociais e me vi naquele
ambiente. Hoje sou fotógrafa
da família, acompanho desde a
gestação até o acompanhamento mensal do bebê, mas minha
especialidade é mesmo registrar
o momento do parto”, relata.
Sobre sua profissão, Edivânia

enfatiza que é muito lindo fotografar o nascimento de um bebê
e que a cada trabalho se realiza
mais como mulher, como mãe,
como profissional. Segundo a
profissional é gratificante receber a confiança dos pais para
participar desse momento tão
especial, o que geralmente acaba se tornando uma amizade.
“Sem explicação o amor que sinto por minha profissão e tudo
que ela representa para mim.
É muito prazeroso poder viver
todos esses sentimentos que o
meu trabalho me proporciona”.
Conquistei meu espaço
Para ela o maior desafio enfrentado para conquistar o espaço que tem hoje no mercado da fotografia foi conseguir
autoconfiança, acreditar nela
mesma e saber que era capaz.
“Quando eu consegui me encontrar, graças a Deus tenho
conseguido chegar nas pessoas.
Sou grata a Deus por conquistar reconhecimento como fotógrafa mulher especialista em
fotografia de parto, área que me
identifico, relacionada a mulher, acompanhamento de gesACONTECE . Abril 2021
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tantes, e ter meu próprio espaço
hoje é minha maior conquista.
Edvânia dos Santos sempre trabalhou em diversos segmentos
antes de iniciar na fotografia.
Como empreendedora, investiu em um negócio de aluguel
de brinquedos infantis na Praça do Cícero Dias, em frente
ao Teatro Municipal Dix-huit
Rosado, junto com a família.
“Passei 10 anos nesse negócio
de aluguel de motos, que muito
emociona, por causa das grandes batalhes que travei. Depois
abri a lanchonete Açaí Delícia,
na Praça da Convivência. Nesse
período já tinha o olhar voltado
para a fotografia que era a principal fonte de renda”, destaca.
O amor pela profissão é tão
grande, que Edivânia diz que
o trabalho está entre suas
prioridades, junto com sua
família. Com a rotina corrida ela confessa que não sobra
muito tempo para ela mesma.
“Não é fácil enfrentar a rotina
corrida. Minha profissão não
permite escolher dia ou hora.
É como se fosse um plantão.
Então, sempre digo que priorizo sempre minha relação
com Deus, depois minhas filhas, minha família e minha
profissão. E acabo ficando por
último nessa fila”, comenta.
Falando em família, Edivânia dos Santos afirma que sua
relação com seus familiares é
muito boa. Ela fala que há dez
anos, seus pais vieram morar em Mossoró, e estão muito
próximos. “Sou eu que resolvo
tudo para eles, e estou sempre indo na casa deles, que
fica bem perto da minha. Eles
também ficam com minhas filhas quando preciso sair para
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trabalhar. Considero meu pai,
meu herói. Sou grata a Deus
por minha família”, lembra.
Edvânia é paraibana, natural
do município Santa Luzia, tem
38 anos, e duas filhas, Evelyn
Kauany e Emily Roberta.
Projeto profissional
A fotógrafa afirma que pretende realizar assim que puder,
um dos seus maiores projetos
profissionais que precisaram
ser adiados em virtude da pandemia do novo coronavírus.
“Tenho um grande desejo de fazer uma exposição fotográfica
com imagens captadas no acompanhamento de partos, apresen-

tando as pessoas um pouco do
meu trabalho como fotógrafa.
Tenho orgulho de ser reconhecida como fotógrafa da família,
e sou grata a Deus”, enfatiza.
No ano passado, Edivânia realizaria sua exposição fotográfica no Partage Shopping, mas
aconteceu apenas de forma
virtual, como medida de segurança contra a COVID-19.
Sobre sua missão de vida, a
fotógrafa frisa que tem como
objetivo trazer alegria para as
pessoas através do seu trabalho.
“Essa é a vida que eu gosto, fazer as pessoas felizes, respeitando o espaço de cada um, agradecendo sempre a Deus pelas
conquistas”, explica
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Rejane Alves: ‘A satisfação das mamães
é o que me deixa realizada’
Para a empresária Rejane Alves, proprietária de um ateliê especializado na
produção de enxovais de bebês, a qualidade de seus produtos e o amor ao produzir
cada peça são os diferenciais de seus produtos, atraindo e fidelizando clientes

S

ua história como empreendedora vem desde o início
da adolescência, quando
começou a buscar formas de
trabalhar para ajudar aos pais,
um pedreiro e uma empregada
doméstica. Natural do município de Patu, Rejane Alves de
Freitas, que hoje é proprietária
de um dos ateliês especializados
na produção de enxovais para
bebês, de Mossoró e região,
lembra que antes de ter encontrado a profissão que mudou a
sua vida, já fez muita coisa, desde ter vendido verduras aos 11
anos até ter trabalhado como
sacoleira.
Mãe de três filhos – Marlef, Miqueias e Mariana –, foi durante
a segunda gestação, aos 27 anos,
que ela decidiu começar a trabalhar em algo seu, parando de
vender roupas e iniciando um
consórcio de colchas e cortinas.
“Lá em Patu, tinha uma pessoa
que fazia colchas de cama e cortinas, então tive a ideia de pegar uma peça de cada e sair de
porta em porta, vendendo consórcios dessas peças. Em dois
dias, já tinha formado três consórcios. No final do mês, recebia o dinheiro, pagava as peças
à pessoa que produzia e entregava aos clientes contemplados
no consórcio”, conta. Perto de

ter completado o primeiro ano
trabalhando com um consórcio
de cortinas e colchas, a pessoa
que fabricava as peças foi embora de Patu, mas sugeriu que
Rejane continuasse trabalhando com sua nora, no entanto
ela precisaria comprar o material, enquanto a outra pessoa
ficaria responsável apenas pela
produção das peças. “Eu topei
e comecei a trabalhar com ela,
e ajudava na produção, até que
fui aprendendo a produzir também. Fomos mudando os modelos produzidos, trazendo novidades, e sempre vendendo por
meio de consórcio, até que um
dia surgiu a oportunidade de
fazermos nosso primeiro enxoval de bebê. Foi assim que surgiu meu interesse por essa área
e, a cada dia, fui amando mais
o trabalho que desenvolvia. Assim, passei 10 anos produzindo
enxovais, aprendendo, melhorando”, comenta.
Até conseguir conquistar sua
clientela, entre lojas e clientes
individuais, Rejane passou por
algumas dificuldades. Um dos
momentos marcantes foi a primeira vez que ela veio vender
seus enxovais em Mossoró, e ao
ter entrado em uma loja especializada para oferecer seu produto, a proprietária lhe olhou

com desdém e disse, com tom
de superioridade, que comprava seus enxovais em São Paulo.
“Aquilo me entristeceu muito,
mas não foi o suficiente para que
eu desistisse. Voltei para casa,
insisti, me esforcei para melhorar meu trabalho, fui me aperfeiçoando. E, tempos depois,
comecei a vender para uma loja
concorrente daquela. Um dia
voltei lá, até para comprar uma
roupa para a minha filha. Ela
sabia quem eu era e que a loja
concorrente estava vendendo
minhas peças, mas me chamou,
perguntou se eu era Rejane, a
menina que trabalhava com enxovais, e disse que estava precisando de alguns. Então, disse
que infelizmente já estava fornecendo para outra loja, e que
não poderia atendê-la. Lembro
disso com orgulho, porque não
desisti e dei a volta por cima”,
relata. Por ter a maior parte de
seus clientes em Mossoró, Rejane Alves decidiu vir morar e
montar seu ateliê na segunda
maior cidade do Rio Grande do
Norte, considerada capital do
Oeste Potiguar. Mas, ela atende a clientes de toda a região,
inclusive de estados vizinhos,
tendo muitos clientes em Brejo
do Cruz (PB) e São Bento (PB).
O Ateliê Rejane Alves trabalha
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na produção de enxovais completos para o quarto do bebê,
desde as colchas e protetores de
berços até almofadas, cortinas,
enxovais de cama, entregando
uma média de 20 enxovais por
mês, cinco ou seis por semana. “Todos os itens passam por
mim, eu corto todas as peças e
passo para a parte da costura,
já as cortinas eu mesma faço.
Tenho também a ajuda do meu
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companheiro, Lucínio Veras, e
juntos desenvolvemos um método de medição que faz que as
cortinas fiquem perfeitas, sem
precisar voltar várias vezes para
ajustar o tamanho.”
A decisão de vir morar e montar
o ateliê em Mossoró foi tomada
para facilitar seu trabalho, o
atendimento às clientes, já que
por muitos anos, Rejane Alves
abordava as gestantes na rua

para divulgar seu trabalho, entregar seu cartão, mas pela falta
do ateliê, não tinha como mostrar seu produto. Ela lembra
que, no início, passava o endereço do seu Orkut, para que as
clientes pudessem ver as fotos.
Hoje, o Ateliê Baby artes está
presente nas redes sociais, principalmente no Instagram. Mas,
assim como no começo, a grande maioria dos seus clientes
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vem por meio de indicação de
clientes mais antigos. “Tenho
cliente para o qual fiz o enxoval
há 18 anos e que ainda me compra peças e também me indica
para amigas e familiares.”
Rejane Alves diz que a qualidade de seus produtos é sua maior
propaganda, atraindo novos
clientes, assim como o zelo e
o capricho com os quais cada
peça é produzida. “Esses pontos foram determinantes para
atrair novos clientes e para o
crescimento e sucesso do meu
negócio. Tem toda uma entrega,
cuidado, não é só pelo dinheiro.
Muitas vezes, fiz enxoval sem
ganhar praticamente nada, fazia
mesmo por amor”, ressalta.
Um fato que chama a atenção é
que Rejane está produzindo o
enxoval de uma modelo italiana que conheceu seu trabalho
através de uma amiga. A cliente
entrou em contato com Rejane
e, mesmo sem conhecer presencialmente suas peças, confiou.
Para Rejane, os depoimentos
de clientes satisfeitos nas redes
sociais da empresa foram determinantes para a cliente internacional se sentir segura.

Dom
Mesmo antes de ter se descoberto nessa área da produção
de enxovais e ter realizado sonhos de suas clientes que estão
vivenciando um momento especial na vida delas, que é o surgimento ou crescimento de suas
famílias, Rejane já tinha habilidades manuais, mesmo que não
tivesse atentado para esse fato.
Ela foi quem fez as lembrancinhas de nascimento de seu primeiro filho, bordou suas fraldas

REJANE ALVES

com ponto cruz. Já o enxoval
da filha, ela mesmo fez, porque
já trabalhava nessa área. “Eu já
tinha esse dom, só não tinha
entendido que era isso que eu
sabia e que amava fazer.”
Rejane diz que o que mais gosta em sua profissão é realizar os
sonhos das mães, ao fazer o que
elas esperam para o quartinho
de seus bebês. A empresária diz
que procura conhecer ao máximo suas clientes, no momento
em que vão encomendar as peças, para poder entregar tudo
de acordo com suas personalidades, gostos.
“Quando eu entrego o projeto
que a gente elabora e vejo a satisfação, é o que me deixa realizada. Principalmente, porque
até hoje, não houve nenhum
caso de alguma cliente ter ficado insatisfeita ou ter reclamado de alguma coisa, e isso
me motiva ainda mais a buscar
novidades, a me aperfeiçoar.
Tem noites que fico acordada,
buscando referências de peças
diferentes, tendências. Procuro entender a personalidade
da cliente, para entender o que
ela realmente quer”, destaca. A
empresária faz questão de frisar
que a caminhada não foi fácil.
O caminho foi cheio de desafios
que ela precisou superar. Como
o momento em que, em meio às
dificuldades, por ter o ateliê no
interior, viu sua empresa quebrar, precisando dispensar as
costureiras, não via mais condições de continuar fabricando.
“Nesse momento, uma pessoa
da minha cidade me procurou,
disse que não tinha encontrado
nenhum enxoval com a qualidade dos que eu produzia, e disse
que queria que eu fizesse o dela.

Fui sincera, disse que não tinha
mais costureira e que também
não tinha condições de comprar
um tubo de linha. Como ela fazia questão que eu fizesse seu
enxoval, disse que eu contratasse a costureira, que compraria
o material. E foi assim que recomecei, praticamente do zero.
Sou muito grata pela confiança
de cada cliente”, ressalta.
Outra dificuldade enfrentada
foi a necessidade de praticamente ter aberto mão da criação dos seus filhos, para poder
se dedicar ao trabalho. A entrega que Rejane colocava em cada
trabalho era tanta que ela ficou
ausente em muitos momentos, e
isso a deixa emocionada e até a
faz se sentir um pouco culpada
por não ter participado tanto
como gostaria. No entanto, seus
filhos sabem que a mãe fez tudo
para garantir que eles tivessem
uma vida melhor, sem tanta dificuldade, como a que ela teve
quando era criança. Foi tudo
para garantir o sustento deles.
Mais do que amor ao trabalho,
foi por amor aos três filhos, que
se dedicou o máximo que podia
na produção de cada peça.
Rejane diz que, em alguns momentos, pensa em parar, por
estar cansada da rotina corrida.
Mas, o desejo de conquistar o
sonho de expandir a empresa,
ter um ateliê maior e com uma
equipe com mais profissionais
lhe dá ânimo para continuar a
jornada.
“Todo mundo é capaz de conquistar seus sonhos, atingir seus
objetivos. Não pense em desistir
diante das dificuldades. Esse é o
conselho que eu dou a quem deseja empreender ou que já está
começando um negócio novo.”
ACONTECE . Abril 2021
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Louíse Freitas: realizando sonhos
através de seu trabalho
Arquiteta, o que mais a satisfaz em sua profissão é conseguir
atender os desejos e sonhos de seus clientes em cada projeto
executado

A

arquiteta mossoroense
Louíse Katiúscia Bezerra de Freitas nunca teve
dúvida em relação à profissão
que queria seguir. Ela conta que
o interesse por assuntos relacionados a construções surgiu
desde muito cedo, e já nos tempos de escola, ao ser interrogada sobre qual profissão queria
ter, sempre respondia que queria ser arquiteta.
E, segundo a profissional, não
há nada que lhe dê mais alegria do que ver a satisfação
dos clientes, quando consegue
captar seus sonhos e desejos,
apresentando um projeto que
atenda todas as suas necessidades. Por isso mesmo, Louíse
Freitas faz questão de ter um
contato direto com seus clientes, principalmente no momento da entrevista que realiza para
entender o que eles querem e
precisam ter em cada espaço
que vai projetar. “Mesmo que
eu conte com o trabalho de outro profissional, de um estagiário, eu sempre busco ter esse
contato com os clientes. Sinto
que isso faz toda a diferença na
hora de elaborar o projeto.”
E ela atribui a esse contato direto com os clientes o alto índi-

ce de aprovação das primeiras
propostas que apresenta. “Essa
é minha intenção, ter o máximo de aprovação já na primeira proposta para aquele projeto. Por isso, eu me empenho,
procuro captar cada mínimo
detalhe, entender os gostos, as
preferências e também as necessidades deles. Acredito que
o sucesso do projeto depende
muito da qualidade da entrevista que realizamos, e, por isso, a
maior parte dos nossos projetos
é aprovada logo de cara”, destaca.
Para ela, realizar sonhos das
pessoas através do seu trabalho
é sua missão de vida.
Mesmo com a rotina corrida,
a arquiteta diz que é feliz e realizada com tudo o que conseguiu conquistar. Não só em
termos profissionais. Além dos
desafios diários de trabalho, ela
ainda divide seu tempo entre
os cuidados com a filha de sete
anos, Maria Geovana de Freitas
Bezerra, e a atenção que busca
sempre dar ao seu relacionamento com seu esposo, Giltemar Bezerra da Silva.
“É difícil, não é uma tarefa fácil. A rotina é corrida, é preciso
ter muita coragem e disposi-

ção para fazer tudo funcionar.
É bem cansativo, ser mãe, dar
atenção ao esposo, concluir as
tarefas tanto de casa como do
trabalho, ainda mais quando
a gente trabalha fora de casa,
como é o meu caso. Tenho
sempre ajuda do meu esposo,
porque se ele não me ajudasse, eu não conseguiria fazer
tudo. Graças a Deus, tenho um
bom marido, que também é um
ótimo pai, muito atencioso, e
juntos, a gente consegue fazer
tudo. Não é uma conquista só
minha; a família dele também
nos ajuda muito, meus sogros
são avós muito presentes”, comenta.
Assim como sua profissão, para
Louíse, a família que construiu
com Giltemar também é uma
grande conquista, fruto de sonhos e planejamento. “Meus
pais, Elizabete Maria de Freitas
e Francisco José de Freitas, se
separaram quando eu e minha
irmã ainda éramos bem novas.
Então, fomos morar na casa dos
nossos avós, Maria de Lourdes
e José Elesbão, junto também
com nossa tia Lúcia Maria de
Freitas. Então, desde pequena,
eu sonhava em formar minha
própria família e que meus fiACONTECE . Abril 2021
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lhos tivessem mãe e pai sempre
presentes. Meus avós e minha
tia nos deram amor em dobro,
mas meu pai não era presente e
minha mãe precisou morar em
São Paulo quando a gente ainda
era bem nova”, explica.
Louíse afirma que sempre sentiu muita falta da mãe, que nunca deixou de se fazer presente
da forma como pôde, sempre
ligando, vindo visitar as filhas
quando podia. Ela lembra que
quando era mais nova, chegava
a adoecer quando a mãe precisava ir embora.
“Por tudo isso, eu sempre quis
ter minha família, e planejei
tudo para conquistar tudo o
que eu quis. Na minha vida,
sempre fui muito organizada,
fiz questão de vivenciar cada
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fase. Desde o namoro, noivado,
casamento, até que decidi ser
mãe. Do mesmo jeito, fiz com
os meus estudos, até concluir
minha graduação em Arquitetura e Urbanismo, área em que
hoje atuo, além de trabalhar
com vendas em lojas de móveis”, relata.
Louíse diz que, ao olhar para
sua vida, vê que conquistou
muita coisa que ela sonhava
quando era criança, como ter
seu próprio lar, ter sua profissão, concluir os estudos. “Sou
bem realizada, Deus me deu
mais do que eu pedi. O que eu
projetei até agora para a minha
vida, eu já consegui; agora, tenho novos sonhos.”
E, segundo ela, todas essas conquistas só foram possíveis por

ter tido coragem de encarar os
desafios impostos pela vida.
“Para eu ser o que sou hoje e ter
o que eu tenho hoje, eu precisei me esquecer do passado. E
existem alguns traumas de infância que acabam atrapalhando no nosso desenvolvimento
profissional. Se você não tiver
coragem, você fica estagnada, não cresce. Conheço muita
gente que teve oportunidade,
mas, pela insegurança, não foi
adiante. A gente sabe que quando passa por algumas situações,
podemos pensar em desistir,
mas acho que a gente não deve
desistir nunca; a gente tem que
aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Mesmo
com medo, enfrentei a vida e
segui em frente”, enfatiza.

ARTIGO SÁUDE
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da saúde, neurociências e
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A

companhando a história, temos relatos de que o mundo
viveu cinco grandes pandemias, tivemos a gripe espanhola,
peste bubônica, cólera e varíola,
após todas elas ocorreram transformações nas regiões afetadas e reflexos na vida das pessoas durante
anos.
Tivemos muitos relatos de especialistas quem o mundo poderia enfrentar novas pandemias, porém em
todos os locais haviam pessoas que
não acreditavam, que isso ocorreria
em pleno século XXI.
No final de 2019 e começo de 2020
começamos a receber informações
sobre a existência de um vírus devastador que estava matando em
massa em várias regiões do mundo,
começa uma corrida contra o tempo
para conter essa disseminação, ocorre então uma mudança na rotina da
população do mundo, inclusive al-

As interferências da pandemia
sob a saúde mental da mulher
terando o direito de ir e vir, com
controle de horários para as pessoas
saírem de suas residências e inclusive a orientação de que não é ideal
encontrar com familiares e amigos
próximos, mantendo apenas contato com pessoas que residem na
mesma casa. Inicia as mudanças
em nossas rotinas e os impactos em
todas as famílias do mundo, o medo
toma conta da população e os números assustam, causando pânico e
desespero em milhares de pessoas.
Dentro deste cenário começamos a
observar o quanto as mulheres foram totalmente afetadas. Durantes
a pandemia o reflexo na vida da
mulher foi tamanho e após um ano,
pesquisas nos trazem dados que
comprovam o quanto a vida de milhares de mulheres poderão sofrer
interferências, que podem ser ainda
mais devastadoras e duradoras.
No Brasil, pesquisas apontam que,
no primeiro semestre de 2020,
ocorreu uma queda superior a 32%
em furtos em todo o pais, porém
um aumento de feminicídio, violência doméstica e o abuso de álcool
que pode resultar em vários tipos de
violência parar as mulheres. Acredito que com números não reais,
devido muitas mulheres, por vários
motivos, não denunciarem o que vivem dentro de suas residências.
Bem, ainda temos o grande aumento de responsabilidades das mulheres com os lockdowns, afinal temos
crianças estudando de forma remota, sem poder frequentar áreas de
lazer e nem mesmo ir para casa de
seus avós ou demais familiares, as
mulheres trabalhando home office
ou pior, sem emprego e com a renda familiar reduzida ou até mesmo
zerada.
Todo esse cenário, presente na vida
de milhares de famílias, pode causar grandes alterações emocionais,
como está a saúde mental de muitas

mulheres? Essencial abordar e desenvolver materiais para esclarecer
e auxiliar, as mulheres sobre a saúde
mental. Devemos ouvi-las, entender
e permitir ou facilitar que ocorra
mecanismos para reorganizar, reestruturar e até mesmo ressignificar
os seus sentimentos e emoções que
foram totalmente alterados e estão
influenciando as suas rotinas e todas as suas relações, sem contar os
reflexos em todas as áreas.
Sem saúde mental, torna – se difícil
ter estrutura para novos projetos na
vida pessoal, profissional e social.
Ainda temos um cenário delicado,
porém é possível realizar algumas
atitudes para começar a vivenciar
emoções e sentimentos satisfatórios.
Segue algumas sugestões:
Tenha alguns minutos do seu dia ou
da sua semana para você;
Faça uma caminhada, leia um livro
ou revista, assista uma série ou filme ou apenas se permita ficar sem
fazer nada;
Evite passar o dia de pijama;
Separe um cantinho da casa e permita que o seu filho brinque, muitas vezes ele não entende o que está
ocorrendo e precisa brincar;
Cuidado, entenda que nem sempre é
possível tudo ficar organizado;
Em caso de trabalho home office,
arrume um espaço, pode ser um
cantinho na mesa e coloque o seu
material de trabalho, logo ao final
do expediente coloque tudo dentro
de uma caixa ou tire do seu raio de
visão;
Faça pausas para as refeições e tome
bastante água;
Mantenha-se informada, porém
cuidado com os excessos;
Quando perceber que está triste ou
ansiosa, escute uma música, tome
um banho, sorria, cuide de uma
planta, faça uma culinária e se afaste
do celular por um tempo.
ACONTECE . Abril 2021
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Anny Fernandes: “Gosto de cuidar das
pessoas e estar perto das famílias”
Médica de família e comunidade, Anny Reziery Fernandes fala sobre
os motivos que a levaram a enveredar por essa importante área da
medicina, que vem ganhando cada vez mais espaço no Nordeste

H

á cinco anos, Anny
Reziery Fernandes da
Silva Queiroz Sales
realizou um de seus maiores
objetivos: concluir o curso de
medicina. Ela afirma que tornar-se médica sempre foi sua
vontade. No momento de fazer a residência médica e decidir qual especialidade seguir,
a profissional enveredou por
uma área ainda pouco conhecida na Região Nordeste, mas
que ela havia se identificado ao
longo da graduação, assim se
especializou em Medicina de
Família e Comunidade.
Apesar de essa não ser uma
área nova, e que já vem sendo
praticada por muitos profissionais em outras regiões do Brasil, principalmente no Sul, no
Nordeste ainda não é tão reconhecida pela população, além
de haver poucos profissionais
atuando nessa especialidade. A
especialista explica que, durante o curso, sua turma foi muito estimulada a olhar para esse
segmento, que vem ganhando,
aos poucos, o devido espaço e
valor, inclusive já sendo disponibilizado por alguns planos de
saúde.
“Tinha a pretensão de fazer outra residência médica quando

concluísse minha graduação,
mas fomos tão estimulados e
eu gosto tanto de cuidar das
pessoas, de estar perto das famílias, que ao concluir o curso,
eu queria conhecer mais sobre
essa especialidade, viver mais
disso. Então, fiz residência
nessa área, gostei e acabei me
tornando médica de família”,
relata.
Anny Reziery explica que o
médico de família atua nas
mais diversas áreas da saúde
do paciente e também atende
as diferentes faixas etárias. Sua
principal função é cuidar do
paciente e gerenciar sua saúde.
“É uma profissão desafiadora,
porque são muitos problemas a
resolver, a gente se depara com
muitas situações, recebe os pacientes com problemas e acaba
se envolvendo com essas famílias e com os problemas que
elas carregam, tenta ajudá-las,
conduzindo, da melhor forma,
a sua saúde. A gente costuma
dizer que coordena a saúde
desse paciente. Na medicina de
família, a gente resolve aproximadamente 85% dos problemas
que chegam no consultório, os
pacientes muitas vezes trazem
diversos problemas, por exemplo, gástricos, dor de cabeça,

doenças crônicas, pressão alta,
diabetes. A gente acompanha
esses pacientes e eventualmente solicitamos o parecer de alguns especialistas”, destaca.
De acordo com a profissional, a
especialidade é muito vista no
Programa de Saúde da Família
(PSF), desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
popularmente
conhecidas
como “postinhos de saúde”. O
médico de família é o profissional que está perto, que observa
e cuida das famílias, e ela conta
que sempre se identificou com
essa atuação.
“Sempre quis ser médica. A
medicina sempre foi o meu sonho. Então, persisti, corri atrás
e consegui esse sonho. Não
passei no primeiro vestibular.
Passei quatro anos tentando.
Terminei o ensino médio em
2006 e entrei na faculdade em
2010. Nesse período, também
entrei em Odontologia, cursei
três períodos, mas vi que não
era aquilo que eu queria, tive a
certeza, confirmei que era medicina o que eu realmente que
eu queria”, lembra.

Desafios
Além dos anos que passou esACONTECE . Abril 2021
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tudando até conseguir a tão
desejada vaga no curso de Medicina, Anny Reziery conta que
precisou superar alguns desafios, como sair de perto de sua
família nuclear, a mudança de
uma cidade menor para a capital, as noites que precisou passar estudando para aprender o
conteúdo ou mesmo, em vésperas de provas, o fato de precisar
do transporte público para ir
para a faculdade e para os estágios, que começavam muitas
vezes às 5h da madrugada.
“Senti medo por várias vezes,
principalmente, medo de violência, medo de não conseguir
alcançar os objetivos ao longo
da faculdade, frio na barriga
ao apresentar trabalhos na faculdade. Mas, mesmo nos momentos de maior dificuldade,
nunca pensei em desistir, porque lembrava que havia muitas
pessoas que gostariam de ter
a oportunidade que eu estava
tendo de alcançar tudo que eu
almejei. Então, eu persistia e
seguia em frente”, afirma.

Projeto
Hoje, a médica de família está
cursando uma pós-graduação
em reumatologia, com o objetivo de agregar, ampliar sua visão
dentro de sua especialidade, já
que ela tem como foco principal ajudar mulheres que estão
vivenciando a fase do climatério e chegada da menopausa. O
interesse pelo tema vem desde
o período da faculdade, e o trabalho de conclusão da residência foi voltado para essa área.
Ela explica que a reumatologia é uma área muito procurada pelas mulheres que chegam
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nesse período da vida, já que
muitas apresentam dores e outras questões articulares e reumatológicas.
“É uma área que eu desejo muito focar. Pretendo me especializar, obter mais conhecimentos, porque eu me identifico
com esse público e com o tema.
Acredito que a pós em reumatologia vem agregar ainda
mais, ampliando minha visão”,
ressalta. Para Anny Reziery,

cuidar das pessoas faz parte do
seu propósito de vida. “É minha missão como profissional
e como pessoa. Encarei essa
profissão como minha missão,
e tem muito amor, é uma coisa que vem desde a infância e
só faz aumentar. Quando alguém diz que quer fazer medicina, eu digo que faça, porque
é uma profissão maravilhosa.
Mas, é preciso gostar de cuidar
do outro. Não faça pensando

HISTÓRIA DE SUCESSO

apenas no retorno financeiro.
Vá ser empresário, fazer outra
coisa; você consegue dinheiro
também de outro jeito. Mas,
se você quer realmente cuidar
e gosta disso, faça medicina.
Você só vai se apaixonar a cada
dia e não vai se arrepender.”

Família
O apoio de sua família tanto
nuclear como extensiva foi determinante para a realização
profissional. Seus pais, Aldemir
Fernandes de Queiroz e Neuma
Fernandes da Silva Queiroz,
sempre fizeram tudo o que era
possível para ajudá-la, inclusive financeiramente. E seus tios,
com os quais morou durante os
sete anos que passou em Natal,
a acolheram, dando-lhe apoio
emocional. “Sempre estive

ANNY FERNANDES

muito perto dos meus pais, minha mãe sempre cuidando de
tudo. E a casa dos meus tios em
Natal foi a extensão da minha
casa. Eles são para mim como
meus segundos pais e meus
primos como irmãos”, enfatiza.
Anny Reziery Fernandes é casada com o também médico
Leandro Sales Duarte Pereira.
Eles se conheceram no período
em que faziam o ensino médio,
há 15 anos, estudando para o
vestibular. Hoje, são pais do
pequeno Lucas Fernandes Sales.
E mesmo com a rotina corrida,
entre atendimentos e plantões,
a médica faz questão de se organizar para desfrutar do tempo junto com a família. “Minha
rotina é corrida, e acredito que
é assim para toda mulher que
trabalha e tem que cuidar da

casa e dos filhos. Trabalho durante todo o dia e, no final do
dia, tenho que correr para casa
para ficar com Lucas, mas também tenho ajuda dos meus pais
e de uma pessoa que fica com
ele o dia inteiro. No final da
tarde, quando eu tenho plantão
à noite, meus pais pegam ele e
depois Leandro assume seu papel de pai. Além de trabalhar,
tenho que chegar disposta para
brincar com meu filho, educá-lo, cuidar, mas também gosto de ter um tempo com meu
esposo, conversar sobre o dia,
toda aquela questão do companheirismo que exige, e a gente
precisa ter realmente”, explica.
Anny Reziery frisa que, na
maioria dos finais de semana,
procura estar de folga, para poder dar melhor atenção à família.
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“Não existe sorte, você tem que
estar preparada para aproveitar
as oportunidades”
Com uma trajetória de sucesso no meio administrativo e comercial, Teônia
Fernandes, fala sobre o diferencial que a fez se destacar no mercado, com
sua equipe de colaboradores e até mesmo diante da concorrência.

G

raduada em Turismo e
Hotelaria, a natalense
Theônia Fernandes do
Nascimento também possui graduação em Ciências Econômicas.
Desde que começou a trabalhar
como digitadora na Secretaria
Municipal de Saúde de Natal, para
poder ajudar nas despesas do período em que fazia as duas faculdades de forma simultânea, ela se
destaca pela excelente profissional
que sempre procurou ser, proativa, dedicada, disciplinada e, acima de tudo, compromissada.
Theônia Fernandes conta que,
mesmo vindo de uma família
com uma condição financeira
acima da média, foi estimulada a
trabalhar desde cedo pelos pais,
Antônio Batista do Nascimento
e Eliete Fernandes de Sousa, mas
principalmente por sua mãe, para
aprender a valorizar o dinheiro
conquistado através do esforço
pessoal. Ao ter concluído a faculdade de Turismo e Hotelaria, foi
a aluna laureada e, como prêmio,
ganhou uma vaga de emprego
como secretária na empresa Fazenda Parque, um hotel-fazenda
que funcionava em Parnamirim.
No entanto, ficou apenas uma

semana como secretária. Seu potencial logo foi percebido pelo diretor da empresa, e ela começou
a conquistar funções de maior
destaque, chegando a ter se tornado trainee de gerente, sempre
assumindo o comando da empresa quando os proprietários e
membros da diretoria precisavam
se ausentar. “Passei seis anos nessa empresa, e fui muito feliz. Em
termos de alegria, foi a maior experiência que eu tive, que marcou
a minha vida”, comenta.
Entretanto, a empresa do ramo de
turismo passou por um processo de falência, mudou de nome e
de área de atuação. Ela conta que
continuou na empresa AR Construções, mas não se adaptou ao
novo segmento. Mesmo assim, é
grata aos superiores e afirma que
foi um período de grande aprendizado, inclusive sobre o que não
queria em termos profissionais
para sua vida, então, saiu da empresa. “Eu era tão apaixonada
pelo trabalho que desenvolvia na
Fazenda Parque que, depois que
saí de lá, tive dificuldade de me
adaptar em outras empresas. Fui
buscando novos espaços, até que
entrei na Quimilar, uma fábrica

de papel, papel higiênico, papel-toalha, ocupando a função de
gerente financeira”, afirma.
Dessa vez, gostou da experiência, principalmente por todo o
aprendizado adquirido ao ter trabalhado com Racio Trajano, que
ensinou a ela muito sobre a parte
comercial. “Muitas coisas que eu
faço no meu dia a dia de trabalho
me fazem lembrar dele, que, para
não perder o negócio, ele fazia
todo tipo de negócio, não pensando somente no dinheiro”.
Theônia Fernandes conta que
deu uma pausa em sua vida profissional, para focar em uma realização pessoal: ser mãe. Ela se
programou, passou um ano sem
trabalhar, tentando engravidar,
mas não conseguiu. Então, decidiu voltar para o mercado de trabalho. No entanto, após 43 dias
de contrato com uma empresa de
segurança, a Interfort, recebeu a
notícia de que estava grávida.
“A última tentativa de inseminação artificial tinha dado certo. Então, fui bastante honesta, transparente com meu patrão. Como um
contrato pode ser desfeito sem
prejuízo para nenhuma das partes
em até 45 dias, falei para o proACONTECE . Abril 2021
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prietário sobre minha condição
e disse que ele ficasse à vontade
para tomar a decisão que julgasse
melhor para a empresa. Então, ele
me disse que eu não estava doente, que era uma excelente profissional e me queria em sua equipe.
Então, trabalhei todos os dias,
mesmo com todos os enjoos e
outros incômodos fortes que tive
na gestação. Não faltei nenhum
dia. Trabalhei, inclusive, no dia
do meu parto, até meio-dia, com
a cesárea agendada para as 14h”,
relata.
Theônia também se programou
para passar o primeiro ano de
seu filho, Luis Henrique Fernandes do Nascimento, hoje com 8
anos, sendo exclusivamente mãe.
E assim fez. Durante um ano, ela
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se dedicou apenas a cuidar de seu
filho.
“Tem gente que nasce e, em algum
momento da vida, tem um filho.
Eu, não. No meu caso, foi diferente. Eu nasci para ser mãe. É o
grande sonho da minha vida, e se
precisar, eu abro mão de tudo, de
qualquer coisa para ser mãe”, enfatiza.

Experiência como empresária
Depois que o filho completou
um ano, Theônia Fernandes decidiu que era a hora de voltar a
trabalhar. Naquele momento, ela
investiu em uma empresa. No
entanto, a experiência como empresária não lhe encantou como
o trabalho que desenvolvia como

gerente. Não se adaptou à rotina
empresarial, com algumas medidas que precisava adotar, com o
ritmo de trabalho. Não estava feliz
e realizada com sua nova realidade profissional. Ainda passou um
ano como empresária no segmento gráfico, em uma sociedade com
outras duas pessoas. Mas, decidiu
que não era mais aquilo que queria para a sua vida profissional.
Então, ao ter sido questionada por
uma pessoa próxima sobre o que
lhe encantava, ela respondeu que
gostava de carro, que era apaixonada por tudo o que tinha a ver
com o segmento de automóveis.
“Uma grande amiga por que eu
não voltava a trabalhar por amor
e não tentava uma vaga nesse
mercado, já que eu era mais feliz
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quando trabalhava com o que eu
realmente gostava de fazer. Eu
nunca tinha trabalhado no ramo,
mas pensei que não custava nada
tentar”, conta.
Na hora do almoço, saiu de sua
empresa, fez umas ligações, imprimiu seu currículo em uma lan
house que ficava por trás da concessionária da Troller, deu a volta
na rua e entrou na primeira concessionária que encontrou aberta.
“A primeira pessoa que eu encontrei no local foi um vizinho meu.
Disse que estava indo deixar meu
currículo e ele disse que lá não tinha lugar para mim. Ri e disse que
ele não sabia o que eu queria. Então, ele disse que eu voltasse outro horário para falar diretamente
com o proprietário, porque seria
em vão falar com um gerente.
Mesmo assim, pedi para falar com
o gerente, que olhou meu currículo e ficou sem entender o que eu
estava fazendo ali e me disse para
voltar no outro dia às 8h.”
No outro dia, às 7h30, Teônia
chegou à empresa, para esperar o
momento de conversar com o empresário do Grupo Veneza. Ela se
lembra que o proprietário olhou
seu currículo, fez algumas perguntas e disse que a contrataria
como gerente.
“Agradeci, mas disse que queria
ser vendedora. Eu nunca tinha
sido gerente comercial, não sabia
nada sobre negociar um carro.
Disse a ele que queria vender carro e, quem sabe, um dia seria gerente. Perguntaram-me se eu poderia começar no mesmo dia e eu
disse que sim, porque quem quer,
faz assim. Não é sorte; a pessoa
tem que estar preparada. Assim
entrei para o Grupo Veneza. Passei cinco anos na Troller e, graças
a Deus, apaixonada”, enfatiza.

Mudança para Mossoró
Depois desse período, a Troller
começou a registrar queda nos
rendimentos. Theônia Fernandes
começou a ficar insatisfeita com a
redução salarial. Então, teve a iniciativa de procurar o empresário
Paulo Melo e pedir uma oportunidade para mudar para qualquer
outra marca do grupo, e assim lhe
foi oferecida a vaga de gestora comercial da VNZ Jeep em Mossoró.
“Foi um desafio, porque aqui nessa praça não se parava uma pessoa, havia bastante rotatividade
na função, porque é uma praça
diferenciada, o perfil do cliente é
muito diferente do perfil normal
de capital, então a gente vem com
um desafio gigante. O primeiro
ano foi muito difícil, porque os
gestores anteriores tinham ótimos relacionamentos, e eu, não;
eu vim do zero, da base, mas não
foi impossível. Comecei a galgar
voos altos, realmente depois de
um ano. Graças a Deus, a gente
conseguiu alavancar e conquistar
os objetivos.”
Em 2020, a VNZ Jeep Mossoró
passou vários meses em primeiro
lugar em vendas no Brasil e fechou o ano em 3° lugar no ranking
nacional, sendo ainda a loja que
ocupa o 1° lugar no Nordeste.

Diferencial
Para Theônia Fernandes, a função
do gestor é ligada ao relacionamento. “Gosto do relacionamento
com os clientes, eu amo vender,
amo trabalhar. É você buscar a
solução, independente do valor.
O valor financeiro vai ficar muito
atrás do valor da relação comercial, porque, para mim, quando

chega o cliente, ele não está comprando um carro; ele está comprando, muitas vezes, o sonho da
vida dele, e isso aí independe do
dinheiro. Um jeep é o sonho de
muita gente, é o sonho de muita
criança. E nossa função é tratar
bem, tratar como ele gostaria de
ser tratado, dá soluções, dá agilidade”, destaca. E para conquistar o
respeito diante dos colaboradores
e até mesmo dos clientes, o segredo é trabalhar com seriedade. E
ela faz questão de dizer que seriedade é diferente de mau humor.
Eu sou uma pessoa bem-humorada, gosto de levar as coisas com leveza, mas é preciso impor respeito
nas relações para que a gente seja
levada a sério, e acredito que esse
seja meu diferencial”, explica.
Além da postura mantida como
gerente, Theônia Fernandes explica que busca diariamente cumprir
com as metas e determinações
que lhe são passadas, sem que seja
preciso ficar sendo cobrada com
frequência. Ela também não gosta
de levar para seus superiores problemas que ela mesma pode resolver. “Eu diria que o meu principal
diferencial foi a determinação,
você ter um objetivo na vida e
estar determinado a ser melhor
do que você mesmo. O que você
faz por si é o seu legado, não é o
que você faz pelos outros que vai
fazer o diferencial no mercado ou
na sua vida. Fazer sempre o melhor que puder para si, e para isso
é preciso ter muita determinação,
paciência e equilíbrio, e isso eu
tenho comigo todos os dias”, conclui. Theônia fala que o sucesso
da VNZ Mossoró, se dar ao um
trabalho de uma equipe comprometida “Sem a minha equipe eu
não seria nada, sou muito grata a
todos eles” destaca
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‘A receita do sucesso e do
crescimento é unir o sonho
e o amor pelo que faz’
Falta de ingredientes, como hortaliças e especiarias orgânicas no
mercado mossoroense, foi apenas uma das dificuldades enfrentadas
por Fátima Florêncio, proprietária da primeira casa especializada
em saladas de Mossoró. Chegando aos 10 anos, Donna Salada está
passando por um processo de evolução

B

ancária, estudante de arquitetura, design de joias
com sua própria marca,
dona de distribuidoras de joias
e semijoias, empresária do segmento de alimentação à frente
de várias empresas, em formação
em gastronomia. A trajetória de
Maria de Fátima Duarte Florêncio é marcada pelo empreendedorismo. Hoje, a empresária
é proprietária do Restaurante
Donna Salada, um empreendimento especializado em saladas
e refeições saudáveis que nasceu
da necessidade de ajudar seu filho no processo de reeducação
alimentar.
Fátima Florêncio é casada com
Carlos Alberto Dias Florêncio,
com quem tem três filhos: Lucas Duarte Florêncio, Leonardo
Duarte Florêncio e Maria Clara
Duarte Florêncio. Junto com a
família, ela começou sua história
no segmento de alimentação, ao
abrir o restaurante Bonesse, especializado na culinária italiana,
que funciona há 13 anos, no Partage Shopping Mossoró. Na época, ela tinha vindo de Natal, com

toda a sua família, para morar
em Mossoró, porque seu esposo
veio trabalhar em uma empresa
prestadora de serviços para a Petrobras na cidade.
Após abrir o Bonesse, Fátima
conta que realizou o desejo de
abrir outro restaurante, dessa vez
especializado em comidas regionais, com o Frango da Passagem,
que funcionou durante 11 anos.
Já a empresa Dona Salada surgiu meio que por acaso, já que os
clientes do Frango da Passagem
começaram a perguntar sobre a
salada que ela fazia para o filho
almoçar. “Na época que meu filho precisou fazer a reeducação
alimentar, comecei a estudar
mais sobre o tema e percebi que
não havia no mercado mossoroense muitas opções de alimentos
saudáveis e naturais, como hortaliças orgânicas, especiarias, por
exemplo. Então, no começo, viajava muito para Natal, para comprar alguns produtos. Eu fazia as
saladas diferenciadas para ele e
os clientes começaram a perguntar se eu não fazia para vender.
Assim, decidi me aprofundar

mais no assunto, fui a pioneira
no mercado. Comecei com uma
mesa na calçada do Frango da
Passagem, e quando percebi, um
dia tinha 100 clientes comendo
nossas saladas”, lembra-se.
Fátima Florêncio afirma que
precisou se adequar às normas
de segurança sanitárias para
empresas que trabalham com a
manipulação de alimentos, mudando o Dona Salada para um
ponto com refrigeração. A falta
dos produtos base para as saladas também fez que a empreendedora incentivasse produtores
dentro da agricultura familiar a
começar a plantar essas hortaliças, como rúcula, manjericão,
entre outros elementos utilizados
na base das saladas, e também
procurou o apoio de pessoas do
curso de Agronomia da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e assim o negócio
foi surgindo.
Para aprender sobre esse universo de alimentação saudável, comidas mais naturais, Fátima começou a buscar informação por
meio da internet, fazendo vários
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cursos virtuais, e, através desses
cursos, foi orientada a buscar o
Sebrae.
“O Sebrae me ajudou na parte da
gestão do negócio e me indicaram o Senac, que me orientou na
parte prática da cozinha. Através do Senac, conheci Potiguara
Spíndola Alcântara, um chef bastante capacitado nesse segmento,
com cursos no exterior. Assim
surgiu a empresa Dona Salada,
inclusive em nossas conversas,
Spíndola e eu costumamos chamar essa empresa de nossa filha
porque criamos todo o conceito
juntos. Ele é uma pessoa muito
importante nessa minha trajetória”, frisa.
Para Fátima, um dos desafios
de ser pioneira no mercado e
conseguir sustentar essa casa de
saladas foi fazer que as pessoas
perdessem aquele preconceito
em relação a comer pratos mais
saudáveis. Ela conta que foi um
desafio fazer que a sociedade
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mossoroense absorvesse a informação de que os produtos naturais têm sua segurança alimentar
e também sabor. “Nós somos o
que nós comemos, e a nossa alimentação se reflete na saúde do
nosso cabelo, da nossa pele, de
todo o nosso organismo, até na
questão da imunidade, vemos
aí essa pandemia, e a saúde tem
tudo a ver com a alimentação.
Mas, para conseguir manter o
Dona Salada, atrair mais clientes,
veio a ideia, junto com Spíndola,
de agregar outros pratos com um
menu a la carte, seguindo a mesma proposta de refeições saudáveis, utilizando ingredientes naturais.”
Dessa forma, o Dona Salada
passou a oferecer em seu menu
pratos tradicionais, como o filé
à parmegiana, peixe com especiarias, acompanhado por um
molho bechamel, também conhecido como molho branco, camarão, saladas saborizadas, tudo

feito com receitas saudáveis, utilizando ingredientes artesanais,
como o molho de tomate.
“Também, criamos alguns molhos para agregar nas saladas,
também feitos de forma natural,
com azeites e ervas aromatizadas,
azeite confitado, outras receitas
com iogurte, com alho. São 12
molhos, para unir no prato além
da parte visual, a crocância e o
sabor. Assim, fazemos harmonia
no prato”, ressalta.
Fátima Florêncio hoje é chef de
cozinha pelo Senac, com qualificação em gestão em sabor pelo
Sebrae e pelo Senac, com atuação
no gerenciamento de alimentos e
bebidas, e está fazendo graduação em Gastronomia pela Faculdade Católica do Rio Grande
do Norte. Ela conta que o chef
e seu amigo Potiguara Spíndola
foi uma das pessoas que mais lhe
incentivou a fazer gastronomia,
para que ela pudesse dar um passo além, atingindo assim seu ob-
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jetivo, adquirindo conhecimento
sobre culturas gastronômicas de
outros países. Ela acredita que
sua formação em Gastronomia
abrirá ainda mais as portas para
esse universo.

Projeto de expansão

Em breve, o Donna Salada passará por mais uma transformação,
dessa vez, mais completa. A empresária conta que tudo faz parte de um processo de evolução
da empresa, que vem passando
por um processo lento e cuidadoso de estudos e consultorias.
“Estamos juntos com o Sebrae,
nos preparando para passar por
essa mudança, inclusive da nossa
marca, porque a empresa cresceu e não se restringe mais à comercialização de saladas; temos
planos para a criação de uma
confraria de vinhos, estrutura de
café, eventos”, comenta.
Um dos projetos, este já em desenvolvimento com a estrutura
básica já montada e até já prestando serviço para algumas pessoas, visa desenvolver alimentos
específicos para pessoas com alguns problemas de saúde, como
obesidade, diabetes, hipertensão,
câncer, em tratamento de hemodiálise, e que precisam de uma
alimentação diferenciada.
“Hoje, a gente já faz esse trabalho
em parceria com alguns nutricionistas, inclusive em Natal, com
pessoas que fazem tratamento
oncológico, com o objetivo de
aumentar a imunidade, associando uma alimentação específica
ao tratamento médico. Sabemos
que existem alimentos que podem auxiliar nesses e em outros
tratamentos, então pretendo desenvolver um menu voltado para
alimentações específicas para es-
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ses grupos, com valores nutricionais nos rótulos”, esclarece.
Outro projeto, também para ser
realizado em curto prazo, visa
oferecer propostas de planos de
negócios prontos para aquelas
pessoas que queiram abrir seu
negócio, uma casa especializada
em saladas e pratos a la carte, por
exemplo, sempre nesse contexto
de alimentação saudável.
Fátima Florêncio também diz
que tem outro projeto, um sonho
a ser realizado mais para frente,
idealizado junto com sua família,
que diz muito a respeito da especialização que sua filha Maria
Clara vem fazendo na Universidade do Porto, em Ciências da
Nutrição. Ela pretende proporcionar às gestantes a oportunidade de, desde o momento da
concepção, começar a investir na
alimentação do feto, para que ele
já nasça condicionado a ter uma
vida o mais saudável possível,
não precisando passar por um
processo futuro de reeducação
alimentar. “E se você já nascer
com essa educação alimentar, se
nós cuidarmos da alimentação
de um bebê desde que ele estiver no ventre? Possibilitando que
desde a gestação seja alimentado, tratado, com exames, para
evitar futuros problemas, como
exemplo a obesidade, o diabetes,
e outras coisas, então esse estudo
da ciência da nutrição também
vem agregar nesse projeto, faz
parte desse sonho que em longo
prazo vai ser realizado, com base
no conceito da alimentação preventiva. Eu vou fazer 54 anos, e
quero que a empresa continue,
quero que minha filha que está
se qualificando também se junte
aos meus outros dois filhos que
já trabalham aqui”, comenta.

Missão de vida
Fátima Florêncio diz que sua
missão de vida e seu propósito
estão ligados ao amor que tem
por seu trabalho, por sua empresa, principalmente, visando
o bem-estar das pessoas. Quando eu falo que eu trabalho com
amor, é porque eu não vejo só
a parte financeira; eu penso na
questão da saúde das pessoas que comem nossos pratos.
Eu acredito que Deus me deu
essa missão, eu faço com tanto
amor, que não consigo explicar,
eu penso em cada detalhe com
carinho, gosto que os clientes
sintam o prazer de chegar aqui
e encontrar essa mesa posta, um
cuidado a mais. Eu me realizo
em estar proporcionando prazer, um momento de felicidade,
saúde, hoje realizando sonhos,
com alguns casamentos aqui
nesse espaço. Desde a decoração ao buffet, escolher as flores,
alguns cerimonialistas estão me
procurando, indicando o meu
trabalho para as noivas. Voltando para a história da arquitetura, da arte, da criatividade, uma
experiência gastronômica com
os pratos. Eu vivo o meu trabalho, eu abro e fecho minha empresa todos os dias, só não me
envolvo com o caixa, mas participo de todos os processos.”
Para Fátima, a receita do sucesso e do crescimento é unir o
sonho, o amor pelo que faz e a
persistência. “Quando se colocam essas três coisas em prática,
você consegue realizar, e é preciso ser otimista e não baixar a
cabeça diante das dificuldades,
porque até nas coisas negativas
tem um lado positivo, de aprendizado.”
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‘Minha missão é
cuidar das pessoas’
Enfermeira há 26 anos se orgulha por fazer parte da Estratégia de
Saúde da Família. O trabalho desenvolvido por Christine Noronha na
Atenção Básica é reconhecido pelos usuários da UBS Dr. Aguinaldo
Pereira no conjunto Vingt Rosado, onde ela mantém uma relação de
confiança com cada um que a procura

P

rimogênita dos três filhos
de Aguinaldo Lopes dos
Santos e Maria Noronha
Gomes dos Santos, a enfermeira mossoroense Christine Noronha Gomes de Santos Costa
tem uma relação bem próxima
da sua família, que é a sua maior
riqueza. Ela conta que sua infância, juntamente com seus irmãos
Christian e Christiane, foi sempre marcada por muito amor e
cuidado. Seu pai, comerciante
do ramo de calçados, e sua mãe,
professora de história, mesmo
trabalhando bastante, sempre
foram muito presentes, e faziam
questão de acompanhar cada
passo dos filhos.
E todo esse amor recebido a
acompanhou durante toda a
vida, refletindo-se na mãe amorosa que se tornou, que se emociona sempre que fala do amor
que sente pela filha, a fisioterapeuta Luana Cristina Noronha
Pinto, de 29 anos. “É amor tão
grande que não cabe no peito.”
Os ensinamentos dos pais, os
valores repassados em sua formação, também, contribuíram
para a profissional dedicada que
Christine tem sido desde que se

formou há 26 anos na Faculdade
de Enfermagem (FAEN), na antiga Universidade Regional do Rio
Grande do Norte (URRN), hoje
Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN). Ela,
também, fez pós-graduação em
Estratégia de Saúde da Família e
em Enfermagem do Trabalho.
“Passei no vestibular aos 18 anos,
e ser enfermeira sempre foi minha vontade, não me imagino
fazendo outra coisa. A princípio,
minha mãe queria que eu fosse
odontóloga, mas nasci para ser
enfermeira, por isso que eu me
dedico tanto, quero estar sempre
adquirindo conhecimentos, porque precisamos estar em constante aprendizado. Fui a primeira
enfermeira da família”, enfatiza.
Toda essa dedicação chama atenção dos comunitários da Unidade Básica de Saúde (UBS) do
bairro Vingt Rosado, onde atua
há 18 anos, e o trabalho realizado pela enfermeira Christine
Noronha é reconhecido por toda
a comunidade.
“Antes de chegar à UBS, trabalhei
por quatro anos como enfermeira na área da pediatria na Uniped
e percebi que gostaria de ampliar

meus conhecimentos, então fui
contratada pela Prefeitura de
Mossoró em 2002, tendo sido
me dada a opção de escolher entre quatro UBSs, e mesmo sendo
uma das unidades mais distantes
da minha casa, senti que deveria
escolher a UBS do Vingt Rosado.
Acredito que foi coisa de Deus, e
foi um presente em minha vida.
Quando conheci a comunidade
incrível, de pessoas extremamente calorosas, receptivas. Plantei
meus pés lá e não me vejo em
outra unidade, criei raízes. Hoje,
graças a Deus, sou concursada e
sei que vou me aposentar aqui”,
destaca.
Christine Noronha faz questão
de enfatizar que não realiza o trabalho sozinha; faz parte de uma
equipe maravilhosa. “Na UBS,
tem vários profissionais que chegaram junto comigo, agentes comunitários de saúde que estão
comigo desde o primeiro momento e são meus amigos, além
de companheiros de trabalho.”
Ao longo desses 18 anos, a enfermeira diz que não consegue
contabilizar o número de atendimentos que já realizou, mas que
se lembra das histórias de vida
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que teve a oportunidade de conhecer. Segundo Christine, cada
história marcou sua trajetória,
contribuindo para sua evolução
pessoal e profissional.
“Quando atendemos os usuários,
não olhamos só para a patologia
que se queixam, mas toda uma
história de vida, para que possamos entender de forma integral
a realidade de cada um e ajudar
da melhor forma. Eu fico feliz em
poder contribuir para a saúde da
comunidade,
principalmente
para a prevenção de doenças, já
que é nosso maior objetivo, enquanto profissionais que atuam
na Estratégia de Saúde da Família”, enfatiza.
“Fico muito honrada por essa relação de confiança que construí e
o reconhecimento da comunidade me deixa tão lisonjeada, por-
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que faço tudo com tanto amor
e muita naturalidade. Então,
quando chega um comunitário e
diz que gostaria de ser atendido
por mim, de realizar um procedimento de prevenção só comigo, para mim é um elogio e fico
muito feliz”, afirma.
A enfermeira é reconhecida
como referência na Atenção Básica, mas ela comenta que nunca
teve pretensão de qualquer reconhecimento, mas de realizar
o trabalho que se propôs a fazer
desde que decidiu fazer a Faculdade de Enfermagem com dedicação.
“Minha única vontade é fazer
tudo com muito amor, carinho,
dedicação e procurar ao máximo ajudar quem me procura,
tentando resolver e encaminhar
as situações que me chegam. Mi-

nha única pretensão é ser uma
profissional que possa acolher
quem me procura e procura a
nossa unidade básica de saúde,
ajudando no que for preciso, tentando minimizar os problemas,
e Mossoró está muito bem assistida por profissionais excelentes,
especialmente na Estratégica de
Saúde da Família, na Atenção
Básica, a maioria das enfermeiras das UBSs são mais ou menos
da minha geração, muitas estudaram comigo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa
grande família que é a Estratégia
de Saúde da Família. Minha missão é o que eu faço diariamente:
é cuidar, acolher. Não me vejo
fazendo outra coisa que não seja
trazer o que for possível e de melhor para a vida das pessoas”, frisa.

HISTÓRIA DE SUCESSO

“Tudo dará certo”

Além do trabalho como enfermeira na UBS do Vingt Rosado, Christine Noronha divide
seu tempo nos cuidados, dando
amor e atenção aos pais, hoje
aposentados, ao esposo Fábio de
Lima Costa, com quem é casada
há 21 anos, à filha amada Luana
Noronha, aos sobrinhos lindos
Gabriel, Christian Filho e Yasmin e a toda a família, além de

CHISTINE NORONHA

um tempinho para cuidar de si
mesma. “Não é fácil dar conta
de tudo, mas eu acho que não
sou diferente de nenhuma mulher, somos muito fortes, determinadas, e realmente eu não sei
de onde arranjamos tanta força,
tanta garra. Mas, sei que é em
Deus, na alegria do que fazemos,
no amor, e a gente acha um tempo para cada coisa. Tudo o que
eu faço, não meço esforços, e

acredito que tudo vai dar certo.
O pensamento é sempre assim:
tudo dará certo. E quando eu
tenho algum objetivo, eu corro
atrás, canalizo todas as minhas
energias, seja na vida profissional, pessoal, familiar. Nunca
fiz tempestade em copo d’água;
sempre lido com muita leveza
tudo o que acontece na minha
vida, pois são desígnios de Deus”,
explica.
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WILKA ALVES

“Nunca sonhei que poderia alcançar a vida
que tenho hoje, graças ao meu trabalho”
Aos 22 anos, a mossoroense Wilka Alves já é considerada uma referência no segmento de nail
designe em Mossoró. Agora, ela tem como meta abrir seu próprio negócio e formar sua equipe

M

ossoroense nascida
na zona rural, Wilka
Alves Castro, de 22
anos, sempre buscou trabalhar para transformar a sua
realidade e, mais ainda, a do
seu primeiro filho, Jhonatan
Fernandes Medeiros da Silva,
que hoje está com 7 anos. Assim como a maioria dos pais e
mães, diz que quer proporcionar para os filhos aquilo que
seus pais não puderam lhe
dar. Com o filho ainda recém-nascido, aos 15 anos, estudava durante o dia e trabalhava
a noite como garçonete. Com
a rotina bastante cansativa, a
jovem decidiu procurar outras oportunidades de emprego, até que viu um anúncio de
um curso de manicure. Como
não tinha dinheiro, pediu ao
pai, que pagou o curso, e começou a colocar os aprendizados em prática, fazendo as
unhas da mãe e das primas.
Na tentativa por mais qualificação, decidiu fazer também o curso de Designer de
Sobrancelhas no SENAC, e foi
durante o curso que conheceu
a dona de um salão que lhe
ofereceu a primeira oportunidade de trabalhar como manicure. “Não tinha muita experiência ainda, mas resolvi
encarar o desafio e não perder
a oportunidade. Então, comecei a fazer unhas profissionalmente, encarar o trabalho
como manicure a sério. Ainda estudava, então trabalhava
apenas um expediente”, comenta.Wilka Alves conta que,
mesmo sem saber fazer unhas

direito e sem ter muitas clientes, era bastante dedicada,
chegava cedo, abria o salão,
limpava o espaço, assim foi se
tornando uma pessoa de confiança para a dona do salão,
que sempre a incentivava e a
ajudava. Com o tempo, foi ganhando prática e conquistando clientes, evoluindo profissionalmente, o que a motivou
a sair da sua área de conforto.
Decidiu investir em cursos de
qualificação para ir se aperfeiçoando. Então, percebeu
que já estava na hora de buscar um espaço maior para trabalhar, saindo do salão onde
havia começado para outro
que lhe proporcionava maior
destaque e melhores condições financeiras. Hoje, ela é
uma referência no segmento
de nail designe em Mossoró,
tem uma grande clientela,
atrai novos clientes, já chegou
a faturar em um dia R$ 650,00
em unhas, ganhando, em média, R$ 400,00 por dia. Agora,
tem como meta trabalhar por
conta própria, ter seu próprio
negócio, formar sua equipe.
Ela, inclusive, já deu mais
um importante passo em sua
trajetória, começando a ministrar cursos de nail designe, com duas turmas formadas e novas previstas. Casada
com Erlan Jhones Fernandes
da Silva, e agora mãe de mais
um menino, Miguel Fernandes Medeiros Castro (de 9
meses), Wilka Alves diz que
a renda conquistada com seu
trabalho tem mudado sua situação. “Hoje, apesar de o

meu esposo trabalhar numa
empresa prestadora de serviço à Petrobras, tenho conseguido com meu trabalho uma
renda superior, mudando a
realidade da nossa família.”
Dona de casa e mãe de dois
filhos, para ela, é um desafio diário manter uma rotina
organizada. Mas, conta com
uma rede de apoio, tias e familiares, que ajudam com as
crianças para ela poder sair
para trabalhar. O esposo também tem sido companheiro, mesmo trabalhando fora.
Quando está em casa, divide
as responsabilidades com filhos e as tarefas de casa. De
origem humilde, vinda da
zona rural, encarou as dificuldades vividas na infância e adolescência como sua
motivação para buscar uma
vida melhor. “Desde sempre,
entendi que não queria aquilo para mim, então sabia que
teria fazer algo para mudar
de vida. Minha prioridade
na vida é vencer os desafios,
mostrar para mim mesma que
venci por meu esforço próprio. Tenho muita fé, nunca
sonhei que poderia alcançar a
vida que tenho hoje. E sei que
tudo isso faz parte dos planos
de Deus para minha vida”, frisa. Wilka Alves também conta que é muito próxima dos
pais, Wilton Veloso de Castro
e Maria Angélica de Medeiros
Castro. “Sou muito família,
gosto de sempre ter todos por
perto, e também procuro ser
a melhor mãe para os meus
filhos.”
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NEIDE CARLOS

Neide Carlos: idealizadora da
marca Revista ACONTECE
Contar histórias bem-sucedidas é seu proposito e missão de vida. Há
10 anos a Revista ACONTECE chegou no mercado da comunicação
apresentando para seus leitores o perfil dos empresários responsáveis
pelas maiores empresas do Rio Grande do Norte

H

á 10 anos no mercado da comunicação
potiguar, a Revista ACONTECE nasceu do
desejo de Aurisineide Leão
Carlos de Oliveira, nome de
batismo da empresária e idealizadora do projeto, Neide
Carlos, que queria contar
histórias bem-sucedidas de
gestores públicos e das pessoas por trás das empresas
do Rio Grande do Norte.
Assim, no seu período de
férias da empresa em que
trabalhava, partiu em busca
das histórias que seriam publicadas na primeira edição,
viajando sozinha, durante
quinze dias, visitando vários
municípios da região oeste
potiguar.
Assim como precisou de coragem e determinação ao
tomar a decisão de investir
em sua própria empresa na
área da comunicação há 10
anos, Neide Carlos fala que
sempre contou apenas com
seu próprio esforço para
conquistar tudo quis ao longo de sua vida, caiu algumas

vezes, mas sempre superou
os obstáculos encontrados
ao longo do caminho.
Nascida no município de
Almino Afonso em 1974,
morou parte da infância na
zona rural daquele município, junto com sua família,
no Sítio Caetano, uma propriedade herdada pelo pai.
“Foi uma infância marcada
por muita escassez e dificuldade. Só comecei a estudar
aos 8 anos. Moramos no sítio até 1982, quando um de
seus tios, deficiente auditivo
assim como seu pai e outro
tio, morreu vítima de afogamento no açude”, conta.
A lembrança mais marcante de sua infância foi o dia
que ganhou sua primeira
boneca, já que seus pais não
tinham condições de comprar brinquedos devido às
dificuldades financeiras. Ela
brincava junto com dois dos
três irmãos, Andréia e Aurivanildo, com bonequinhos
entalhados pelo tio em pedaços de madeira. Sua irmã,
Aurivaneide, um ano mais

velha que ela, morava com a
avó em Mossoró.
Depois da mudança para a
cidade, passou pouco tempo
morando com os pais, Alcivan Leão Carlos e Rita Diamantina de Oliveira Carlos.
Foi mandada para a casa de
um tio em mossoró, que tinha uma melhor condição
financeira, para poder estudar. “Fiquei morando com
esse tio até quase a minha
adolescência. Foi muito difícil para mim, essa mudança, ter me afastado dos meus
pais. Eles não me tratavam
mal, mas como eu vinha de
uma situação de extrema pobreza eu achava que não merecia nada, achava que não
merecia ser feliz. Eu só achava que tinha que ter obrigações, que tinha que fazer as
tarefas de casa”, comenta.
Bastante ligada a família,
Neide Carlos afirma que é
muito apegada aos irmãos
e pais, então faz questão de
ter notícia de todos, saber
sempre como estão. E mesmo com os parentes mais
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distantes, deseja que estejam bem. “Construí minha
própria família, junto com
meu esposo, Marcelo Bento, e filha, Maria Alice. Eu
amo minha família, meus
sobrinhos, a filha que Deus
me deu. Acho que a família
é a base de tudo, passei um
tempo vulnerável e se eu não
tivesse uma base familiar
eu não teria seguido minha
vida, meu caminho”, enfatiza. Neide Carlos ressalta que
além da base familiar, sua fé
em Deus, sempre a ajudou
a superar as dificuldades e
conquistar seus objetivos.
Um dos episódios de sua
vida bastante relacionados a
sua fé, é o fato de ter tido
a oportunidade de ser mãe
de Maria Alice. O desejo de
ser mãe sempre esteve presente em sua vida, e depois
do nascimento de sua filha
teve a certeza de que essa
é a experiência mais transformadora da vida de um
ser humano. “Fui mãe depois dos 40 e eu já achava
que não realizaria mais esse
desejo. Um dia pedi a Jesus
Cristo a oportunidade de
ser mãe e no outro mês ele
me atendeu. Foi uma gravidez tranquila, Maria nasceu
e até hoje é muito saudável.
Digo que Deus foi muito generoso comigo. Fisicamente
ela parece muito com o pai,
mas a personalidade dela é
igual a minha, eu me realizo
nela. O dom da maternidade é a coisa mais gratificante
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que Deus pode nos dá. Depois que me tornei mãe, me
tornei ainda mais corajosa,
tudo mudou para melhor”,
enfatiza. A empresária diz
que mesmo com a rotina corrida, não abre mão de cuidar
pessoalmente da filha, aproveitando os momentos com
ela, e também em dar atenção ao esposo para manter
seu casamento saudável,
mesmo tendo sempre muito
trabalho. “Mesmo sendo um
desafio, busco conciliar todas as áreas da minha vida.
No lado profissional temos
que estar todo tempo nos
reciclando,
estabelecendo
horários, estudando o mercado, adquirindo conhecimento. Ao mesmo tempo o
casamento também precisa
de atenção, e a gente precisa sempre se reconectar ao
parceiro, renovar, principalmente, como no meu caso,
em que trabalho com meu
esposo, o relacionamento vai
se tornando uma irmandade, uma sociedade, e a gente precisa buscar meios de
manter o amor vivo, manter
a chama acesa. E toda essa
responsabilidade como mãe,
esposa, profissional, acabo
tendo pouco tempo para me
cuidar. Mas, faço questão de
manter uma rotina de cuidados”, comenta. Uma forma
que ela encontrou para conseguir fazer todas as coisas
que precisa foi criar alguns
hábitos para sua rotina, Neide conta que descobriu esse

NEIDE CARLOS

método depois de fazer algumas mentorias. Ela estabeleceu prioridades como
iniciar o dia com um momento voltado para espiritualidade, no qual lê a bíblia e
se conecta com Deus, depois
faz sua agenda, e também
sempre tem o dempo com
sua filha. E como hobby, ela
diz que gosta mesmo de ficar
em casa e desfrutar o tempo
livre junto com sua família.
Você mantém algum hábito
de autocuidado em sua rotina, um tempo só para você,
um hobby? Antes não tinha.
Mas, hoje, depois de fazer
algumas mentorias, entendi a importância de ter uma
rotina definida, manter alguns hábitos como prioridade, faço minha agenda. Ter
o momento com minha filha. Mas, um hobby mesmo
não tenho, gosto de estar em
casa, desfrutar um tempo
com minha família.
Revista ACONTECE
A decisão de lançar a Revista Acontece, surgiu do desejo que Neide Carlos tinha
de mudar de vida, Alguns
familiares trabalhavam na
área da comunicação, e ela
atuava no setor comercial de
um jornal impresso, o Jornal
De Fato. Há 20 anos, quando
ela começou a trabalhar no
segmento de comunicação,
era um setor bastante valorizado, os profissionais realmente conseguiam ganhar

mais dinheiro do que nos
dias de hoje, então essa questão também despertou seu
interesse em atuar na área.
Antes de começar a trabalhar em empresas de comunicação, ela foi estagiária da
TELERN, trabalhou em empresa de cobrança, e também
com vendas. Como sacoleira, vendeu joias e semijoias,
roupa íntima, perfumaria.
O espírito empreendedor
sempre esteve presente, e ela
também abriu algumas empresas, como uma choperia,
uma sor veteria e uma loja de
revistas, mas por não ter conhecimento sobre gestão de
negócios, acabou falindo e
tendo alguns problemas financeiros. “Eu não venho de
indicação, não tenho patrão
influente. Sou a menina que
veio de Almino afonso, assustada, sem oportunidade,
e que foi criando suas próprias oportunidades. Passei
por muitas dificuldades, até
hoje não é fácil. Mas, sigo
com fé em Deus. Montei
um projeto de uma Revista, mesmo sem ser formada
em jornalismo nem publicidade. Mesmo assim enfrentei os desafios e aprendi. As
campanhas da revista sou eu
que produzo, os textos publicitários eu faço, defino as
pautas”, relata. Mesmo com
muitos obstáculos ela decidiu apostar no projeto. A
empresária lembra que há 10
anos ninguém queria e, até
hoje, algumas pessoas têm
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essa resistência. Mas, o mercado soprou ao seu favor.
“As pessoas querem saber
quem está por trás da empresa. E acabei influenciando meu esposo, Marcelo.
Fotógrafo, responsável pelas imagens belíssimas das
edições da revista. Fazemos
essa Revista Acontece com
muito amor, e dedicação. Já
fizemos outras revistas para
empresas. Enfrentamos esses desafios e temos obtido
exito”, diz satisfeita.

Primeira edição
Neide Carlos diz que a ideia
de criar uma revista foi algo
que Deus colocou no seu
coração. Como trabalhava
numa empresa de comunicação, apresentou o projeto ao seu patrão na época,
o jornalista César Santos,
propondo uma parceria.
Como ele não demonstrou
interesse, ela decidiu que
faria sozinha e durante as
férias coletou o material da
primeira edição e vendeu os
espaços publicitários. “Resolvi tirar férias, coisa que
nunca tinha feito, e decidi
fazer o material nesse período, mal sabia dirigir, mas
andei todo o interior do RN
sozinha, com uma máquina
fotográfica emprestada de
um amigo jornalista (que
estava com problema). Fabiano Souza está comigo
desde o começo, escrevendo
os textos. Voltei para mos-

NEIDE CARLOS

soró, comecei a produzir a
revista, pedi para fazer o
projeto gráfico, e o título da
primeira edição era ‘O Desafio da Gestão’”, conta.
Para conseguir o dinheiro para imprimir a revista,
já que as prefeituras só fazem o pagamento depois do
material pronto, ela decidiu vender espaços também
para empresas privadas, que
pagam mais rápido. Na primeira edição a Revista Acontece contou a história do
empresário Genivan Batista,
da rede A Construtora. “Era
exatamente o que eu queria, ele abriu o coração, foi
muito boa a entrevista com
ele. E essa entrevista foi até
fonte de pesquisa para alunos do curso da faculdade
de Gestão de Negócios, que
fizeram um trabalho sobre
a história e empresa de Genivan”. No editorial da primeira edição, ela escreveu
que aquele era a sua missão. “Até hoje é exatamente isso. A revista se destaca
porque tem um propósito. E
eu não copiei de ninguém.
Eu me inspirava muito na
revista ‘Pequenas Empresas, Grandes negócios’, por
achar muito interessantes
as matérias publicadas sobre empresas de diferentes
áreas na segunda edição eu
já contei com o apoio de
Marcelo, hoje meu esposo,
fotógrafo e diretor de arte
que conheci no Jornal. Tudo
aconteceu a partir

Próximos passos
Grande parte dos seus projetos estão relacionados a
expansão da Revista. Neide diz que mesmo tendo
boa visibilidade na internet, quer manter as edições
impressas. Ela também tem
trabalhado para chegar aos
167 municípios potiguares.
Além do projeto de construção da sede da Revista
do jeito que ela idealiza,
já que atualmente o espaço
que dispõe funciona apenas
como um escritório comercial. “ Tenho também outro
projeto que pretendo tirar
do papel em breve, que não
está ligado a Revista, e sim
a um desejo antigo da empresária, de abrir uma loja
de roupa infantil. E tem
que ser logo porque quero que Maria seja a minha
modelo”, ressalta. Para Neide Carlos, a receita do sucesso é acreditar no seu potencial, e persistir mesmo
quando surgem as dificuldades. “Muitas pessoas me
perguntam como eu consigo
manter a revista, nesse cenário tão difícil no setor de
comunicação, e eu também
as vezes me faço a mesma
pergunta, mas a resposta é
paixão pelo que faço, além
do respeito pelas pessoas
e suas histórias. Também é
fundamental buscar sabedoria e ter humildade diante de cada conquista”, aconselha.
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Mulheres no poder

Apesar de o número de mulheres ocupando importantes cargos
na política estar crescendo, índice ainda está bem abaixo do
ideal. Rio Grande do Norte, único estado a ser governado por
uma mulher, está acima da média nacional em relação ao
número de prefeitas e vereadoras

D

esde o ano de 1928,
quando a professora Celina Guimarães Viana, do estado do Rio
Grande do Norte, conseguiu
seu registro, tendo se tornado a primeira eleitora do
Brasil, ao ter votado no dia
5 de abril daquele ano na cidade de Mossoró, a participação feminina no processo
eleitoral brasileiro vem se
consolidando. Em 1933, por
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exemplo, na eleição para a
Assembleia Nacional Constituinte, a mulher brasileira
pôde votar e ser votada pela
primeira vez em âmbito nacional. De lá para cá, as mulheres, que hoje são maioria do eleitorado brasileiro,
segundo dados do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), representando 52,49% do total de 147.918.483 eleitores,
vêm conquistando espaço na

cena política, no entanto,
ainda longe do ideal.
O Rio Grande do Norte, reconhecido como pioneiro
no reconhecimento do voto
feminino, é o único estado
brasileiro governado por
uma mulher: Fátima Bezerra
(PT). E, nas eleições municipais de 2020, 350 mulheres foram eleitas, ocupando
hoje 21,8% dos 1.607 assentos nas câmaras municipais
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do estado.
Com base no levantamento
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em um estudo
sobre gênero e indicadores
sociais a respeito das mulheres no Brasil, o Rio Grande
do Norte está acima da média nacional, com a maior
participação de mulheres
nas câmaras municipais de
todo o Brasil. Em Mossoró,

por exemplo, das 24 vagas
na Câmara Municipal, apenas três são ocupadas por
mulheres, com a eleição das
vereadoras Carmem Júlia
Araújo Holanda Montenegro (MDB), Larissa Daniela
da Escóssia Rosado (PSDB)
e Maria Marleide da Cunha
Matias (PT).
Além disso, ainda levando-se em conta as eleições
municipais de 2020, o RN
também está acima da média
nacional em relação ao número de municípios que têm
mulheres na chefia do Executivo municipal. Dos 167
municípios potiguares, 37
elegeram prefeitas, ou seja,
22% dos municípios são comandados por mulheres, enquanto que na média nacional, segundo o TSE, apenas
12% dos municípios brasileiros elegeram candidatas
em 2020 para o cargo mais
alto do Executivo municipal.
A realidade nacional também está longe de atingir o
cenário ideal, tão importante para a representatividade
do eleitorado feminino nas
discussões que interessam
e podem interferir diretamente na vida das mulheres
brasileiras, principalmente,
por possibilitar a garantia
de mais direitos.
Para se ter uma ideia, em todos os Poderes – Executivo,
Legislativo e Judiciário –, a
cena se repete. Dos 23 ministros que compõem o Governo Federal, apenas dois
são comandados por mulheres. O Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos,
comandado pela ministra

Damares Alves; e o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, que tem
como ministra Tereza Cristina (DEM-MS).
Entre os 11 ministros do
Supremo Tribunal Federal,
apenas duas são mulheres:
as ministras Carmen Lúcia e
Rosa Weber. No Senado, 12
das 81 vagas são ocupadas
por mulheres, sendo a senadora Zenaide Maia (PROS)
a representante potiguar. Já
na Câmara Federal, que é
formada por 513 deputados,
há apenas 77 mulheres, entre elas a deputada federal
Nathália Bonavides (PT),
representando o Rio Grande
do Norte.
No estado potiguar, a Assembleia Legislativa conta
24 vagas, das quais, três são
ocupadas pelas deputadas
estaduais Cristiane Dantas
(Solidariedade),
Eudiane
Macedo (Republicanos) e
Isolda Dantas (PT), que é a
representante de Mossoró.
A baixa representatividade
das mulheres na política,
infelizmente, é o reflexo da
desigualdade de gênero, e
isso impede que pautas importantes deixem de ser discutidas, já que os espaços de
decisão política continuam
sendo ocupados de forma
majoritária por homens. Por
isso, a conquista de espaços
das mulheres no cenário político é de fundamental importância e precisa continuar crescendo, para, como
já foi dito, garantir direitos
para as mulheres em um país
onde a maioria da população
e do eleitorado é feminina.
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JÉSSICA AMORIM

Jéssica Amorim: “É fundamental
olhar para o outro”

Médica e gestora municipal, Jéssica Amorim, afirma que sua missão
é ajudar a quem quer que seja através de seu trabalho tanto na
medicina quanto na vida pública.

A

médica, especialista em
Endoscopia
Digestiva
Alta, Jéssica Lourine de
Assis Amorim, diz que mantém
uma relação de muita proximidade com a família e, principalmente, com os pais. Natural de
Frutuoso Gomes, ela atualmente ocupa o cargo de prefeita do
município de Almino Afonso.
Casada, Jéssica Amorim, comemora junto com o esposo,
Bruno Valério, a chegada da
primeira filha do casal, a pequena Olívia, recém-nascida.
“Eu tenho uma relação muito
boa com meus pais, costumo dizer que eles são meu norte. Não
há nada que eu faça sem consultá-los. Eles me ensinam, me
orientam e sempre me guiaram
pelos melhores caminhos. são
meus exemplos de força, trabalho e determinação”, destaca.
Jéssica Amorim diz que seu pai,
Bernardo César Carlos Belarmino de Amorim, foi sua maior ins-

piração, tanto na escolha de sua
trajetória como médica, desde a
escolha da profissão, quanto na
vida pública. Seu pai também foi
prefeito de Almino Afonso, e hoje
ocupa vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
“A minha inspiração foi o meu
pai, que desde cedo me incentivou e me mostrou como posso
ajudar as pessoas através da medicina. Ele é meu exemplo de força
e trabalho. Da mesma forma que
a medicina, meu pai é a minha
inspiração, pois sempre mostrou
o quanto ama Almino Afonso
e como se preocupa com o seu
povo”, faz questão de enfatizar.
Das
lembranças
especiais
que guarda da infância, Jéssica Amorim, fala dos momentos de maior convivência com
a avó materna, Dona Radir.
“Lembro também das brincadeiras na rua, dos primeiros amigos
e da primeira escola que estudei.
Aos 10 anos, mudei para Natal

para estudar e fiquei lá até me
formar na faculdade”, comenta.
A gestora municipal, médica, esposa, mãe, diz que se considera
uma mulher de fé. “Consigo reconhecer a mão de Deus em todos
detalhes da minha vida. Agradeço a Deus por tudo que acontece, de bom ou ruim, porque
sei que tudo é permissão Dele”.
Para Jéssica Amorim, sua missão de vida é trabalhar com
o que gosta, sempre fazendo
o bem, ajudando a quem ela
puder, não medindo esforço.
“O conselho que eu dou para todos, principalmente para as mulheres que assim como eu buscam
por nosso espaço, na vida pública,
no mercado de trabalho e na sociedade em geral, é fazer o bem
a todas as pessoas que cruzarem
em suas vidas, porque o mundo
precisa cada vez mais de nossa
humanidade. Então é fundamental olhar para o outro e exercer a
nossa solidariedade”, ressalta.
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Janda jacome: “O município passava por um
momento difícil, mas com esforços e muita
dedicação consegui superar os desafios”
No comando da Prefeitura de Frutuoso Gomes no segundo mandato consecutivo,
Janda Jácome diz que se orgulha do trabalho que vem realizando em prol do
município, principalmente por receber o reconhecimento da população, tendo
sido eleita com quase 100% dos votos válidos nas eleições de 2020

M

ulher, mãe, professora
da Rede Estadual de
Educação, Jandiara Sinara Jácome Cavalcante ocupa,
desde janeiro de 2017, o cargo de
prefeita de Frutuoso Gomes, sua
cidade natal. Ela conta que, desde
muito pequena, acompanhou a
vida pública de seu tio o ex-prefeito do município Lucídio Jácome Ferreira e sentia o desejo de
um dia ser prefeita.
Filha do comerciante João Bosco
Cavalcante e da professora Lucenira Jácome Cavalcante, “Janda
Jácome”, como é conhecida, é formada em Matemática e Ciências
Econômicas e hoje cursa Pedagogia. Casada com Luiz Gonzaga
Valentim, Janda é mãe de Francisco das Chagas de Assis Jácome
Valentim e Mariana Vitória Jácome Valentim.
A professora conta que a trajetória na vida pública iniciou quando
seu tio a convidou em 2009 para
ser secretária de Finanças em sua
gestão. Cursando Economia, aceitou o desafio e ficou por oito anos
no cargo, mas continuou traba-

lhando como professora.
“Quando eu tinha dois anos, meu
tio foi eleito prefeito da cidade e
continuou na política, e desde
muito cedo acompanhei e sentia
vontade de ser prefeita. Quando
você tem pessoas políticas na família, você se espelha, e eu me espelhei nele.”
Janda Jácome foi eleita em 2016
com 73% dos votos e, ao disputar a reeleição, em 2020, obteve
quase 100% dos votos válidos. O
excelente resultado nas urnas, ela
atribui ao trabalho que vem desenvolvendo no município visando melhorar a qualidade de vida
da população, e o reconhecimento
é motivo de muito orgulho.
“Com certeza, por ser mulher, enfrentei muitos desafios. Eu sempre
falo que uma mulher professora
está conseguindo realizar uma
administração de destaque na
região, e o mais importante, que
conta com o reconhecimento do
povo. Uma prova foi o excelente
resultado nas eleições de 2020.
Sinal de que estamos fazendo o
que é preciso; do contrário, teria

rejeição. Eu me sinto muito orgulhosa por ter conseguido realizar
melhorias na cidade, benefícios
para a população, valorizando a
categoria dos professores. Meu
sentimento é de dever cumprido,
mas quero realizar ainda mais por
minha cidade”, reforça.
A gestora lembra que quando assumiu a Prefeitura, o município
passava por um momento difícil,
mas com muito esforço e determinação, conseguiu superar esses
desafios, reestruturando a situação financeira. “Estamos com a
folha em dia, com fornecedores
pagos e conseguindo realizar algumas obras com recursos próprios,
outras importantes também. A
gestão é bastante organizada”, enfatiza.
Entre as obras realizadas com recursos próprios estão a construção de uma nova sede para a Secretaria de Agricultura, além de
reformas no Ginásio de Esporte,
na Casa de Cultura.
Uma importante obra realizada
também durante sua gestão é a
construção do hospital, que está
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sendo feita por etapas. A primeira, inclusive, foi concluída e já está
em funcionamento. Essa obra é
fruto de emenda parlamentar.
Janda Jácome também destaca
que está buscando viabilizar com
o deputado federal Walter Alves
a destinação de recursos para a
reestruturação do calçadão, que
já passou por várias pequenas reformas, mas que atualmente está
precisando de uma reforma completa.
A prefeita diz que procura manter uma relação próxima com as
autoridades estaduais, contando
sempre com o deputado estadual Souza, que, segundo ela, tem
sido bastante atuante no município. Janda Jácome também conta
com a contribuição do deputado
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federal Walter Alves, de quem tem
apoio constante, além da senadora
Zenaide Maia. Ela também afirma
que se reuniu recentemente com o
senador Jean Paul.
“Cada um tem contribuído como
pode, e eu sempre digo que não
gosto de prometer obras grandes que eu não terei condições
de manter; prefiro realizar obras
menores, que vão trazer resultado
mais rápido para o município e
principalmente para a população”,
ressalta.

Combate à covid-19
Atualmente, Janda Jácome lembra que a maior dificuldade que
o município vem enfrentando é
relacionada à pandemia. Mas, a

gestora garante que tem feito o
possível para dar condições de sua
Secretaria de Saúde atuar.
“Estamos na luta para atender as
necessidades do povo, mas é um
momento de incertezas, tenho
medo de faltar assistência para a
população, e isso me preocupa”,
comenta.
Desde o início da pandemia, Frutuoso registrou quatro óbitos.
Mas, o município não tem nenhum paciente internado. A prefeita frisa que vem seguindo todos
os decretos do Governo Estadual,
cujas medidas, como o isolamento social, têm surtido muito efeito com a redução do número de
casos e a diminuição da taxa de
transmissibilidade.
“Neste momento de pandemia,

HISTÓRIA DE SUCESSO
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temos gastado muito, tenho uma
secretária de saúde muito atuante
e faço questão de viabilizar a compra de insumos, ter médicos todos
os dias, temos o Centro Covid,
que também funciona com atendimento médico diariamente, e o
sistema de regulação de pacientes tem funcionado bem, a vacinação está a pleno vapor. Com o
registro dos óbitos, intensificamos
ainda mais as ações de prevenção
e combate ao avanço da covid-19
em Frutuoso Gomes”, enfatiza.

Mais investimentos
A prefeita de Frutuoso Gomes faz
questão de destacar que espera
que os governantes que têm mais
poder que os prefeitos de municípios menores olhem para a região,
trazendo melhores oportunidades para o povo. “Eu acredito que
falta investimento do poder público na nossa região, para que a
população desses municípios não
dependa somente das prefeituras.
Precisamos de investimentos econômicos, incentivos para a vinda
de empresas, fábricas, para dar
emprego e movimentar a economia, temos uma deficiência grande nesse sentido.”
Janda Jácome lembra que prefeitos como ela, de municípios
pequenos, não conseguem fazer
isso só, mas se houver incentivo,
com certeza entrariam com contrapartidas. “Nossa região é muito
pobre de investimentos nesse sentido. Até para mudar a cultura de
que em cidade do interior a única
saída é trabalhar em prefeitura,
é preciso estimular a cultura do
trabalho do setor privado. Isso é
muito preocupante, temos que
pensar no futuro”, conclui.
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Fábio Torres: “Deixei de só trabalhar
para ser feliz”
Feliz e realizado com o trabalho que desenvolve, o cerimonialista Fábio Torres, deixou o
emprego de 14 anos na Petrobras, para trabalhar com o que realmente ama fazer.

R

econhecido no segmento de realização de
eventos pela qualidade
do trabalho que desenvolve,
Fábio Torres atua como cerimonialista em Mossoró há
14 anos. O profissional explica que, além de cerimonial,
faz assessoria e produção de
todos os tipos de evento. No
entanto, a marca Fábio Torres
Cerimonial tem como carro-chefe casamentos, 15 anos e
festas infantis.
A trajetória de Fábio Torres
como cerimonialista começou trabalhando como recepcionista em uma empresa de
cerimonial da cidade de Mossoró. Ausentou-se um pouco da área e, ao ter voltado,
sentiu a necessidade de abrir
sua própria empresa de assessoria, produção e cerimonial
de eventos. Inicialmente, fez
trabalhos para alguns amigos
e, depois de um tempo, fortaleceu sua marca, passando a
ter realizado grandes eventos.
O que a maioria das pessoas
não imagina é que o profissional tão renomado na realização de eventos impecáveis é formado em uma área
totalmente oposta. Fábio
Torres possui curso técnico
em mecânica e atuou por 14
anos na Petrobras na área de
sua formação. Mas, ao ter se
deparado com o universo de
organização de eventos, ele se
encontrou, tendo aberto mão
de um emprego duradouro,
com renda fixa, para investir

na sua realização pessoal, no
trabalho que realmente o faz
feliz.
“Eu digo que deixei de só
trabalhar para ser feliz, para
realizar sonhos, porque os sonhos dos meus clientes passam a ser os meus. Eu sou totalmente e extremamente feliz
no meu trabalho, sou muito
grato também pela oportunidade de realizar grandes eventos aqui na cidade”, declara. O
profissional conta que o que
mais gosta em seu trabalho
é justamente a possibilidade
de realizar sonhos e que, para
ele, isso não tem preço. “Poder terminar um evento com
a certeza de que conseguiu realizar o sonho daquele cliente não tem preço. Acho que é
o que eu mais gosto mesmo,
ver o sorriso no rosto do meu
cliente, a satisfação.”
Segundo o cerimonialista, o
segredo para conseguir a realização profissional e obter
o sucesso tão desejado é fazer
as coisas com responsabilidade, ser ágil, eficiente. “Sempre
falo que a maioria das pessoas são muito carentes de atenção. E uma das minhas prioridades é isso. Eu tento dar
muita atenção ao meu cliente,
fazer que ele não se sinta só.
Eu sempre falo que a minha
função é resolver a vida do
cliente e o segredo é esse, ter
disciplina, competência e um
fator importantíssimo: amar
o que faz. Você estará feliz e
o reconhecimento vem”, res-

salta. E para realizar um bom
evento, bem organizado, a
receita para o especialista é
ter disciplina, mas, principalmente, planejamento. Ele
frisa que tudo o que for fazer
é preciso planejar, pensar em
alternativas, ter sempre um
plano “B”, para que realmente
não dê nada errado.
“Nosso papel é organizar, fazer que a festa/evento aconteça da melhor forma. Para o
cliente não ter dor de cabeça,
faço tudo que tem que ser feito. Desde o início da preparação, faço todos os orçamentos e passo para o cliente. A
importância de nos contratar
é a garantia de que terão um
evento de sucesso e, claro,
sempre pensando naquilo que
eles mais desejam. Se quer
um orçamento mais enxuto,
a gente trabalha para conseguir isso, com os melhores
profissionais, de acordo com
o orçamento repassado, se
quer uma decoração mais elaborada, a gente vai buscar os
profissionais indicados. Então, essa é nossa função, para
que, no final do processo, eles
tenham uma festa tranquila,
sem problemas, do jeito que
eles idealizaram. Essa é a garantia que nós profissionais
damos aos nossos clientes”,
destaca. Fábio Torres montou
uma equipe de profissionais
que o ajuda em todos os passos. Quando necessário, ele
contrata mais pessoas para
atender à demanda, de acor
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do com o perfil do evento e as
necessidades de cada cliente.
“Realmente, acho que um cerimonialista não é nada sem
sua equipe. Eu tenho a minha
equipe, que é supercompetente, que está sempre ao meu
lado, que já me conhece, sabe
tudo que eu quero e o que eu
penso. A forma que eu trabalho e a minha equipe que está
ao meu lado, fazendo o cerimonial junto comigo, é indispensável”, comenta.

Pandemia
Para o profissional do segmento de eventos, o início da
pandemia foi bastante com-
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plicado, quando precisou
passar mais de três meses sem
poder trabalhar. Nesse período, ele entendeu que era necessário mostrar sua marca,
o seu trabalho de uma forma
diferente, já que não podia fazer eventos. “Foi muito prazeroso, porque aproveitei para
rever meu modo de trabalhar,
tive tempo para organizar
meus contratos, comecei a
produzir conteúdos para a internet. Comecei a me mostrar
de outra forma para os meus
fornecedores e para o público em geral”, comenta. Mas,
Fábio Torres diz que a fase é
bastante desafiadora, principalmente no que diz respeito

a ajudar aos clientes a não desanimar por ter seus eventos
tão sonhados adiados mais
de uma vez. “Agora, o meu
maior desafio é dar ânimo aos
meus clientes. Como cerimonial, busco passar confiança,
tranquilidade e dar uma certeza de que o evento vai ser
sucesso, que neste momento
a gente meio que não consegue passar isso. Sinto como se
estivesse com as mãos amarradas, sem poder falar o que
meus clientes precisam ouvir, porque ainda não se sabe
o que tem por vir, o que vai
acontecer daqui para frente, é
tudo muito imprevisto”, afirma.

ARTIGO TECNOLOGIA

Pandemia e os impactos da
tecnologia na vida das pessoas

E
CARLOS
AUGUSTO
Profissional de Marketing
Digital, especialista em
Tecnologia da Informação.
Empreendeu no segmento
de tecnologia por 10 anos,
e atuou como gerente
de TI do Partage Natal por
outros 7 anos. Também
e Professor desde 2013
nos cursos de Marketing e
Administração.
www.carlosaugusto.pro.br

m meio a um cenário de incertezas, a tecnologia digital
acelerou tendências.
Desde 2020, o mundo não é mais
o mesmo. Mudanças ocorreram
em todos os setores, por culpa da
COVID19. Para que o mundo não
parasse totalmente com as medidas
de isolamento, decretadas por prefeituras e governos estaduais, a tecnologia se fez altamente necessária,
desempenhando papel fundamental
para ajudar a manter as engrenagens da vida e do trabalho em funcionamento. Todavia, inevitavelmente foram muitos os impactos na
rotina de todos.
A pandemia afetou diretamente a
economia em todo o globo, criando
novos hábitos e comportamentos
sociais, acelerando uma tendência
que poderia vir a se concretizar
daqui a cinco ou dez anos: a permuta do trabalho “presencial” para
o teletrabalho, ou home office, e a
mudança nas aulas, que deixaram
as escolas e faculdades e se tornaram síncronas, “ao vivo”, com professores e alunos em casa. Esses são
apenas dois fortes exemplos dessas
mudanças ocasionadas pelo vírus
chinês.
Com a pandemia de coronavírus,
milhares de brasileiros foram obrigados a trocar os escritórios pelas
suas casas. O home office já era
uma tendência mundial e, com a
mudança, deve se fortalecer mesmo
após passada essa crise.
Em um primeiro momento, trabalhar em casa parecia uma ótima
ideia. Estávamos perto da família e
podíamos trabalhar até com roupas
“de casa”. Com o passar dos meses, e
com a pandemia ainda presente em
nosso dia a dia, os problemas começaram a aparecer. As intermináveis

tarefas domésticas, acrescidas das
tarefas escolares das crianças – que
também estavam em aula remota
– com as inevitáveis distrações da
casa e o aumento do fluxo de trabalho são alguns dos problemas mais
comuns. Resultado: ansiedade e
estresse ganhando nova dimensão,
trazendo consigo a falta de motivação profissional e a postergação das
tarefas.
O desenvolvimento profissional
também foi dificultado. Com a
tendência do “fique em casa”, o networking - a interação com outras
pessoas – importante nas relações
profissionais, também foi reduzido, adiando possíveis promoções na
carreira.
Como minimizar o impacto? De
maneira geral, as famílias teriam
que estabelecer regras e, principalmente, planejar e criar rotinas. Definir horários para tudo: trabalho/
estudo, atividades físicas, leitura,
música e todas as demais tarefas domésticas devem ter planejamento.
Isso reduzirá as interrupções, pois
estaremos focados em uma atividade por vez, e poderemos melhorar a
produtividade.
Importante destacar que o tempo
com a família deve ser livre das importunações do trabalho, e pautado
em um relacionamento agradável.
Tomar café juntos, por exemplo,
pode ser um desses momentos.
Também é recomendável evitar o
uso do telefone nos horários de almoço e de dormir, sobretudo para
resguardar a saúde mental.
Quanto ao mais, tudo é, ainda, incerto, não sendo possível saber o
que poderemos enfrentar nos próximos dias, meses ou anos. Mas de
uma coisa eu tenho certeza: nada
será como antes.
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Métodos contraceptivos: um dos
grandes aliados das mulheres
modernas
Além de permitir o planejamento familiar, os métodos anticoncepcionais foram
fundamentais no processo de empoderamento feminino por, também, possibilitar
independência afetiva e financeira
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va e financeira. E desde a década
de sessenta, vêm sendo desenvolvidos novos métodos contraceptivos, tendo como foco principal
a eficácia, a segurança e a redução
dos efeitos colaterais, permitindo
o planejamento reprodutivo.
A ginecologista e obstetra Thelma Xavier fala, a seguir, sobre os
métodos contraceptivos, desde os
mais comuns aos mais modernos,
utilizados não só para evitar a
gestação, mas como forma de planejá-la para que ocorra quando
desejada.
A especialista lembra que, independente do método contraceptivo escolhido, o planejamento
reprodutivo é um ponto bastante
importante na vida das mulheres.
Segundo a médica, o planejamento reprodutivo é fundamental para uma sociedade educada,
com mulheres que decidem sobre
o próprio corpo e o momento de
ter ou se querem ter filhos e quantos. “Planejando e se cuidando
adequadamente, podem organizar suas vidas e evitar doenças e
gestações em momentos não desejados”, destaca.

Diferentes métodos

U

m dos grandes aliados
das mulheres modernas,
que reivindicam para si o
direto de decidir sobres seus próprios corpos, os métodos contraceptivos, desde o surgimento da
pílula anticoncepcional, no início
dos anos 1960, representaram um
grande impacto não apenas sobre
a saúde feminina e o planejamento familiar, mas possibilitaram
também sua independência afeti-

Thelma Xavier explica que os métodos contraceptivos se dividem
em diferentes categorias: hormonais, de barreira ou comportamentais.
Os métodos hormonais, entre
eles comprimidos, injetáveis, implante, adesivo, DIU hormonal,
funcionam geralmente bloqueando a ovulação, de forma que a
fecundação e consequentemente
a gestação não ocorra.
Já os de barreira (preservativo
masculino e feminino, diafragma,
espermicida etc.) e os compor-

Thelma Xavier, ginecologista e obstetra

tamentais (tabelinha, método de
billings, coito interrompido, entre outros), geralmente, tentam
impedir a fecundação, ou seja, o
encontro do espermatozoide com
o óvulo.
“Os mais utilizados são os métodos hormonais, via oral, os comprimidos ou pílulas. No entanto,
vem crescendo muito a procura
das pacientes por métodos de longa duração, como os dispositivos
intrauterinos (DIU) e implante
subdérmico (Implanon)”, comenta a ginecologista e obstetra.
Thelma Xavier destaca que o
implante subdérmico está entre
os métodos contraceptivos mais
modernos utilizados atualmente,
que utiliza a progesterona como
hormônio principal e é inserido na face medial do braço, com
anestesia local, no próprio consultório. Ela explica que, para a
inserção, o profissional necessita
passar por um treinamento que o
habilite a realizar o procedimento.
De acordo com a médica, o ImACONTECE . Abril 2021
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planon tem duração de três anos
e, após esse período, deve ser
substituído. Este é um método
de custo relativamente elevado e
ainda não é coberto pelos planos
de saúde.
Além de Thelma Xavier, outros
ginecologistas que atuam em
Mossoró já disponibilizam em
seus consultórios o serviço de inserção do implante subdérmico.

Método adequado
Thelma Xavier explica que a escolha do método mais adequado
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para cada paciente passa por uma
avaliação do ginecologista. “O
profissional vai considerar a preferência da paciente, sua disposição para uso contínuo, esquecimento das tomadas das pílulas,
histórico de doenças dela e da
família, desejo de menstruar ou
não, planejamento para filhos e
duração de uso do método. Cada
paciente vai ter o método que
mais se adapta a ela, as suas preferências e ao seu estilo de vida”,
orienta. A ginecologista lembra,
ainda, que pode ser usado mais de
um método como um método de

barreira para fins de prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis, principalmente, nas pacientes com múltiplos parceiros, e
um método hormonal que possa
visar controle de sintomas como
TPM, fluxo aumentado e outros.
“Com certeza, existe um método
adequado para você, que pode
não ser o mesmo utilizado pela
sua amiga ou vizinha. Sempre
procure um médico capacitado
para lhe avaliar e decidir junto
com você um método que lhe
atenda e preencha as suas necessidades”, enfatiza.
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Menopausa: como entender os
sinais que o corpo feminino
apresenta
O ginecologista e obstetra Maxson Paiva dá dicas para perceber quando as mulheres
estão iniciando mais essa etapa na vida delas
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P

or volta dos 50 anos,
as mulheres vivenciam
uma série de transformações naturais em seus corpos, com o fim do ciclo reprodutivo. No entanto, para
muitas, a vivência dessa fase
marcada pela chegada da
menopausa ainda é encarada como um tabu, principalmente porque algumas pessoas associam esse momento
à chegada da velhice. Mas,
segundo especialistas, esse
preconceito é gerado pela falta de informação.
A revista ACONTECE conversou sobre o tema com o
ginecologista e obstetra Maxson Bruno Paiva Silva Santos, que esclareceu algumas
das principais dúvidas do
público feminino em relação
à menopausa, seus sintomas
característicos e as formas
de amenizá-los, possibilitando uma melhor qualidade de
vida. O médico atua como
obstetra em maternidades
de diferentes municípios do
Rio Grande do Norte, como:
Hospital Regional Alfredo
Mesquita (Macaíba); Hospital Dr. Percílio Alves (Ceará-Mirim); Hospital Antônio
Ferraz (Macau); e ginecologista da Prefeitura de Parnamirim.
Segundo o especialista, a menopausa é um evento fisiológico que representa a interrupção definitiva da ovulação
resultante da perda da função
ovariana em consequência do
envelhecimento. Ele explica
que é uma data, que corresponde a um ano (doze meses)
da última menstruação.
“Sempre falo para as minhas
pacientes que a menopausa é um diagnóstico retrospectivo, ou seja, quando ela
completar um ano sem menstruação, dizemos que ela menopausou. São doze meses
de amenorreia (ausência de

Ginecologista e obstetra Maxson Bruno Paiva Silva Santos

menstruação)”, esclarece.
A média de idade para a
ocorrência da menopausa
descrita em estudos populacionais é 51 anos, podendo ser acelerada por fatores,
como o tabagismo. O especialista lembra ainda que a
idade da menopausa materna
também parece influenciar.
Se ocorrer antes dos 40 anos,
é definida como menopausa
precoce, e se após 55 anos,
como menopausa tardia.
Uma das dúvidas das mulheres diz respeito às diferenças
entre climatério e menopausa. De acordo com o que Maxson Paiva explica, o climatério é um período que vai
desde o decréscimo da função ovariana até os 65 anos
de idade, já menopausa é uma
data (um ano sem menstruar). “O climatério representa,
então, um período de transição caracterizado por modificações endócrinas, biológicas e clínicas no organismo
feminino e pela contínua fa-

lência da função ovariana na
ausência de causa patológica,
resultando na perda definitiva da capacidade reprodutiva
da mulher.”
O ginecologista relata que no
dia a dia do ambulatório, algumas mulheres sentem que
algo está errado com seu corpo, com seu emocional, e,
por isso, procuram ajuda do
ginecologista; outras, já chegam ao ambulatório achando que estão na menopausa, quando na verdade estão
sofrendo com os fenômenos
do climatério. Maxson Paiva
afirma que o diagnóstico é
eminentemente clínico, entretanto exames laboratoriais
e de imagem ajudam a entender ainda mais e acompanhar
as alterações próprias desse
período da vida da mulher.
Se a mulher tem sentido algumas mudanças, como as citadas pelo especialista, é importante ficar atenta a alguns
sinais que o corpo dela pode
estar apresentando. Entre os
ACONTECE . Abril 2021

|

95

UMA NOVA FASE

sintomas característicos enumerados pelo ginecologista estão: alterações no ciclo
menstrual; fogachos (ondas
de calor que se iniciam na
face, pescoço, parte superior
dos troncos e braços; a pele
fica mais vermelha - rubor
cutâneo; sudorese profusa);
distúrbio do sono; alterações
do humor; alterações atróficas (principalmente atrofia
v u lvov ag i n a l / re ss e c ame nto
– devido à deficiência estrogênica); diminuição da libido
(perde um pouco o desejo de
ter relação sexual); aumento das queixas frequentes de
esquecimento e aumento de
problemas como osteoporose.
“Os sintomas são diversos,
mas vale ressaltar que não
obrigatoriamente todas as
mulheres sentirão todos eles
na mesma intensidade, inclusive conseguimos ver uma
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ou outra paciente que passam tranquilamente pelo climatério e pela menopausa”,
ressalta. Para acalmar o público feminino que teme que
os efeitos desse fenômeno
possam afetar seu cotidiano,
prejudicando sua qualidade
de vida, o médico faz questão
de enfatizar que existem tratamentos que podem amenizar esses sintomas.
“Hoje, na medicina (principalmente na ginecologia),
juntamente com a equipe
multidisciplinar (enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas), conseguimos amenizar, tratar e
resolver muitas das queixas
trazidas ao consultório pela
paciente e devolver a ela a
qualidade de vida nesse período. A terapêutica é diversa
e não envolve apenas uso de
medicamentos. Algumas mudanças nos hábitos de vida e

terapias acessórias são fundamentais”, frisa o médico.
Uma das possibilidades citadas por Maxson Paiva é o tratamento de reposição hormonal. No entanto, esse método
não é indicado para todas as
mulheres. O especialista destaca que é preciso selecionar
bem a paciente que merece/
deve realizar a reposição hormonal, pois existem algumas
contraindicações absolutas
de uso.
“Vale ressaltar que a reposição é fundamental para algumas pacientes e, quando
bem indicada, muda a qualidade de vida da mulher. Esclareço que jamais a paciente
desenvolverá câncer usando
terapia de reposição hormonal, entretanto se ela já tiver
câncer (exemplo: câncer de
mama) e usar a terapia de reposição hormonal, o câncer
vai crescer”, comenta.
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Gravidez na
adolescência:
um problema
de saúde
pública
Especialista fala dos riscos da
gravidez precoce para a saúde
da mãe e do bebê. Thaliane
Dantas destaca a importância de
políticas sociais com o objetivo de
conscientizar sobre saúde sexual e
reprodutiva

C

onsiderada um problema de saúde pública, a
gravidez na adolescência, também conhecida como
gravidez precoce, é aquela
que acontece entre os 12 e 18
anos. Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS),
diferente dos índices de natalidade entre mulheres jovens e adultas, que têm apresentado tendência de queda,
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o número de casos de gestação entre meninas de 10 e 14
anos se mantém em alta.
A ginecologista e obstetra
Thaliane Dantas, que também é especialista em medicina fetal e ultrassonografia,
fala sobre os riscos e implicações de uma gravidez precoce, que ocorre nesse período da vida da mulher em que
seu corpo ainda está se de-

senvolvendo, amadurecendo,
se preparando para no momento adequado gerar uma
criança com segurança.
“O período da adolescência é
entre 12 e 18 anos. A palavra
adolescência deriva do verbo
latino adolescere, significando crescer ou crescer até a
maturidade, e uma gestação
nesse período leva a grandes
repercussões biológicas, psi-

Ginecologista e obstetra Thaliane Dantas

cológicas e sociais”, explica a
especialista.
Thaliane Dantas explica que,
do ponto de vista anatômico, funcional e da fisiologia
do aparelho reprodutor feminino, a faixa ideal para
gravidez e parto é entre 20
e 29 anos. Antes, ele ainda
não está totalmente desenvolvido; e depois, há uma
regressão na fertilidade da

mulher. “A gravidez precoce
gera riscos à saúde da mãe e
bebê, como prematuridade,
anemia, aborto espontâneo,
eclampsia, depressão pós-parto, entre outros.”
A médica ressalta que dados
do Ministério da Saúde ainda
revelam que, apesar da maior
difusão de informações sobre
o assunto, cerca de quarenta
e cinco a sessenta por cento
dos adolescentes brasileiros
iniciam sua vida sexual sem
nenhum método contraceptivo.
Para Thaliane Dantas, um
ponto muito relevante a ser
considerado é que na mídia
ocorre uma banalização do
corpo, havendo um estímulo
da sexualidade, passando a
pessoa a ser vista como objeto. “Isso é uma forma de
violência que ameaça a capacidade psíquica do indivíduo
para refletir, relacionar-se
afetivamente e analisar a realidade”, destaca.
A especialista comenta que
está constatado que a gravidez na adolescência é vivenciada de forma diferente,

tendo relação com a classe do indivíduo. Assim, nas
classes populares, a gravidez
pode tornar-se um projeto
pessoal, visto que as adolescentes têm poucas perspectivas em relação ao seu projeto
de vida. Já nas classes dominantes, está mais relacionada aos aspectos psíquicos da
própria adolescência, como a
onipotência: “comigo não vai
acontecer”, ou à dificuldade
de assumir a própria sexualidade e, então, se proteger
com contraceptivos. “Fatores culturais e ideológicos
influenciam no comportamento de não recorrer a um
ginecologista, já que muitas
vezes a adolescente não é autorizada a manter uma vida
sexual ativa ou ainda não se
reconhece como mulher, devido às características dessa
faixa etária.”
Além dos problemas relacionados a uma gravidez
não planejada, a gravidez na
adolescência pode gerar problemas ainda maiores, como
a evasão escolar, a rejeição
familiar, dificuldade na realização de um pré-natal adequado, principalmente para
as mais jovens, que, na sua
grande maioria, escondem a
gravidez, procuram o aborto
em condições inseguras, chegando no serviço de referência de forma tardia.
“Por isso, é necessário apontar a importância da família,
sociedade, dos profissionais
da saúde e das políticas sociais com o desenvolvimento
de ações educativas em promoção à saúde, saúde sexual e reprodutiva, orientando
sobre métodos contraceptivos, doenças sexualmente
transmissíveis e oferecendo
proteção integral à mãe adolescente”, enfatiza a ginecologista.
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Mossoró é destaque em vacinação
contra Covid-19 no estado
O município já vacinou todos os profissionais da saúde da linha de frente contra a Covid-19,
quase todos os idosos e, no final de abril, vacina a última faixa desse público: 60 anos ou mais.

S

egunda maior cidade potiguar, Mossoró avança na
meta de imunizar sua população, estimada em 300.618
habitantes. O município já vacinou todos os profissionais da
saúde da linha de frente contra
a Covid-19, quase todos os ido-
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sos e, no final de abril, vacina
a última faixa desse público:
60 anos ou mais. O primeiro
grupo das comorbidades, 300
pacientes renais crônicos, também já está sendo vacinado.
Dessa forma, Mossoró entra
na etapa de vacinar as pessoas

com comorbidades – mais vulneráveis à piora de Covid-19. E
está prestes a adotar novo escalonamento etário para atender
os novos grupos, sem aglomerar nos pontos de vacinação.
O R G A N I Z A Ç Ã O

A ausência de aglomeração, aliás, comprova o êxito da campanha Mossoró Vacina, segundo
o prefeito Allyson Bezerra. “O
nosso trabalho é incansável para
garantir a vacinação e digo sempre que havendo vacina, não vamos perder um só segundo para
aplicá-la. Estamos com a campanha Mossoró Vacina marcada
pelo sucesso e imunizando os
grupos prioritários na semana,
fins de semana e feriados”, frisa.
PARCERIAS
Viabiliza esse trabalho a participação de parceiros e voluntários
de universidades e outras instituições. Para reforçar a campanha,
Mossoró conta também com dez
vacinadores, atendendo simultaneamente no ginásio do Sesi
Para avançar na vacinação contra
a Covid-19 o município buscou
parcerias com entidades empresariais e fechou parceria com a
Federação das Indústrias do Rio
Grande do Norte (FIERN), SESI,
SENAI, IEL, através da qual foi
possível abrir o ponto de vacinação no ginásio de esportes do
SESI na região central de Mossoró, mencionado pelo prefeito.

à Unidade Básica de Saúde do
Abolição 3 para receber a segunda dose. Com a imunização
completa, Leônia comemora:
“Estou muito feliz porque eu
estava preocupada e evitando
sair. Agora vou continuar com
os cuidados”, disse a aposentada.

Nos finais de semana, por meio
da campanha Mossoró Vacina,
são abertas 10 Unidades Básicas de Saúde. Elas funcionam há
cinco edições seguidas da campanha, funcionando exclusivamente para aplicar os imunizantes.

COBERTURA

TESTAGEM

De acordo com a plataforma RN
Mais Vacina, Mossoró contabilizava até às 9h50 do dia 23 de
abril, 45.156 pessoas vacinadas
e foram aplicadas 58.195 doses
ou 19,45% da população. No
total, Mossoró é o município
do estado com a maior quantidade de unidades dedicadas à
vacinação, sendo 46 UBS’s durante os dias úteis da semana.

No campo da testagem, Mossoró
instalou um grande Centro no
Ginásio Esportivo Municipal da
avenida Alberto Maranhão, que
realiza uma média de 200 testes
rápidos e de Swab por dia. Ainda
mantém em atividade o centro
de testes, que funciona na Unidade de Pronto Atendimento do
bairro Belo Horizonte, o qual realiza cerca de 120 testagens/dia.

VACINAÇÃO COM PRIMEIRA
E SEGUNDA DOSE

Quanto à segunda dose, os idosos de faixas etárias superiores
como por exemplo, quem tem
75 ou mais, foram totalmente imunizados com a segunda
dose da Coronavac. Na segunda
quinzena de abril, idosos de 72
anos de idade que já haviam recebido a primeira dose da Coronavac estavam sendo vacinados.
Apenas quem tomou a primeira dose da vacina Astrazenica/
Oxford é que ainda espera pela
segunda aplicação, já que o
prazo é mais largo: três meses.
A aposentada Leônia Nunes
compareceu no último dia 22
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JORNALISTA
EMPREENDEDORA
DIGITAL INFLUENCER

Instagran: @@lizana_lima
Site: www.lizanalima.com
E-mail: contato@lizanalima.com

COLUNA

Apaixonadas por moda, as irmãs capixabas Karol e Ludimila Belz, advogadas, decidem empreender em Mossoró. No dia 26 de abril deixaram a Avenida João da Escóssia mais badalada com a inauguração da Lille, loja de bolsas
e calçados que traz no portfólio grifes conceito do universo fashion, como
Vicenza, Manolita e Cecconello. As anfitriãs receberam seletos convidados
em um ambiente ousado – e instagramável - com projeto assinado pelas arquitetas Karen Praxedes e Maria Clara Oliveira, que prestigiaram o evento.
No pedaço, anotamos a presença das antenadas Liliana Almeida, Lisiane Pinheiro, Carol Praxedes, Bárbara Lorena e Raiza Leite. Desejo sucesso.

As irmãs capixabas Karol e Ludimila Belz As arquitetas Karen Praxedes e Maria Clara
inauguram a loja de bolsas e calçados Lille. Oliveira assinam o projeto da loja Lille.

A poderosa da Cia. Marítima, Raiza Leite, Toda musa, Carol Praxedes na inauguração
prestigia as irmãs Karol e Ludmila Belz.
da Lille, das irmãs Karol e Ludmila Belz.
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CARAVANA UNP 40 ANOS

Em alusão aos seus 40 anos, a Universidade Potiguar (UnP) doou aproximadamente 6 toneladas de alimentos
não perecíveis a instituições filantrópicas do Rio Grande do Norte. As doações começaram em Natal e chegaram
também às cidades do interior do estado. Em Mossoró, as cestas básicas foram entregues ao Instituto Amantino
Câmara e Lar da Criança Pobre. Assim como em Natal, os profissionais de Saúde de Mossoró que atuam na linha
de frente de combate à Covid-19 foram homenageados com a ação Heróis da Saúde, no Hospital Tarcísio Maia.

O diretor da UnP – Campus Mossoró, Thiago Bernardino,
entrega cestas básicas no Lar da Criança.

Ação Heróis da Saúde, da UnP, homenageia os profissionais de saúde no Hospital Tarcísio Maia.

SAÚDE E ESTÉTICA

ANTÔNIO BENJAMIN

Ao lado do esposo Ricardo Freire e da filha Valentina, a
enfermeira Thalita Freitas apresenta o novo membro da
família: Antônio Benjamin, que nasceu no dia 21 de abril,
na Maternidade Almeida Castro. Só felicidades.

A dermatologista Dra. Waleria Feitosa, que atende
no IOT, em Mossoró, tem conquistado não apenas
pacientes, mas muitos fãs pelo trabalho que desenvolve na cidade. Além de atuar com foco na
saúde, ética e transparência, proporciona ainda
ao paciente tecnologias de ponta para os principais tratamentos estéticos. Nossa admiração.
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R enat a Gurgel é o nome
na áre a de estét ic a em
c amuf l agem de ol hei r as ,
est r i as e cic at r izes. S en do a pr imeira esp e ci a l is t a em c amuf l agem do R i o
Grande do Nor te , pionei ra , com mais de dois ano s
ness e t rab a l ho incr ível,
onde vem t ransfor mando
v id as em Moss oró, t r azendo de volt a a auto e st i ma d as p ess o as.

Mario
Filho
Digital influencer
Fashion blogger
Personal stylist
Fashion consultor

Ka ddj a Nas cimento é d aquel as inf luencers que o
Brasi l ama . D ona de u m
conteúdo incr ível s obre
mo d a , b ele za e v i agens ,
el a a lc anç a números su p er p osit ivos, s empre com
t a lento e s ab e dor i a com
su as dic as cr i at iv as.

Paulo André Oliveira, ou
mesmo P.A.. Bacharel em
Educação Física com pós-graduação em bases fisiológicas do treinamento personalizado. O cara exerce o
trabalho de personal-trainer e ganha destaque na
área na cidade de Mossoró.

Ranieliton Carvalho é aniversariante especial do mês
de maio e recebe o abraço
e carinho de todos os amigos, familiares e clientes da
sua Boutique Closet, loja
multimarcas localizada na
cidade de Baraúna.
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Carla Câmara mostra a sua
vida, através das redes sociais, e compartilha momentos com muito estilo, beleza e
carisma. Ela, que é farmacêutica, bioquímica e ser vidora
pública, divide o seu tempo
com os seus seguidores. O IG
da amiga é @carlakcamera
Kaio Dias. Amigo talentoso,
astuto, criativo e do bem. Ele
comemorou idade nova e o
sucesso da sua chocolataria
com lançamentos especiais
de produtos que levam a sua
assinatura. B olos e doces artesanais com história e afeto.

• Voltar a Mossoró é sempre um prazer. O município cresce, a cada dia, em diversos setores, na indústria, comércio e turismo. Para cumprir agenda de compromissos, a escolha de
hospedagem foi, mais uma vez, o Garbos Mossoró. O hotel conta com todo o conforto e
lazer com padrão de excelência em seus serviços. Excelente dica para quem deseja visitar
a cidade.
• Por Mossoró, conheci os serviços do SPA Modelle, onde desfrutei de todo o conforto com
massagem especial e ventosaterapia, tudo isso em um ambiente agradável e aconchegante.
• Em recente visita à loja Mil Cheiros, pude conferir em primeira mão as novidades e
lançamentos em perfumaria masculina e feminina com grandes marcas nacionais e internacionais. Uma excelente dica para presentear neste dia das mães.
• Já para os amantes de decoração, a loja Art Lar Conceito conta com promoção especial
para o dia das mães. Móveis com 40% de desconto em até 12 vezes e peças decorativas com
50% de desconto, tudo isso com uma loja ampla e atendimento excelente.
• Sempre um prazer voltar à telinha do Canal 10, no qual participei do programa Manhã
TCM, ao lado dos apresentadores Lamonier Araújo e Danny Silveira.
• A Espaço das Meias, loja de roupas e acessórios esportivos no centro da cidade, é referência com a sua variedade em peças para o seu treino.
• Pelo Partage Shopping Mossoró, a loja Passo a Passo recebeu a sua nova coleção em bolsas e calçados para toda a família, tudo isso com qualidade e preço justo.
• Entre um compromisso e outro, uma parada rápida para cuidar do visual no Salão Beauté Exclusivitá, sob o cuidado dos profissionais Jailson Penha e Lucas Cruz. Por lá, todos os
procedimentos em cabelo, manicure e estética.
• Cuidados especiais com a minha pele, com a assinatura da Farmafórmula Mossoró. Espuma facial, booster, sabonete e hidratante. Os melhores produtos, sempre.
• A loja JM Eletrônicos do empresário Júnior Melo conta com itens que vão desde smartphone, acessórios e toda a linha de caixas de som JBL, tudo isso com pronta entrega para
Mossoró e região.
• Um prazer imenso fotografar a nova campanha da Lapidare Mossoró. A loja, localizada no Partage Shopping, conta com uma variedade em peças em semijoias para todos os
estilos. O ensaio fotográfico teve a assinatura de Tiago Almeida. Confira o resultado nas
minhas redes sociais @mariofilho2nd.
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DONS ABENÇOADOS...

Ele é Médico e dos melhores, professor com brilhantismo, perito, escritor de literatura
infantil e infanto-juvenil com 02 livros publicados que nos encanta. compositor
de músicas que canta e encanta, com letra e instrumental, em diversos estilos e
com álbuns lançados. Um médico que busca incessantemente resolver problemas
dentro e fora de sua área de atuação, além de preocupar-se com o desenvolvimento
de habilidades e competências diversas. Possui intuito de evoluir, como pessoa, de
forma cooperativa, em conjunto com os outros, e com a sociedade nos revela mais
um dom, Dr. José Luiz de Sousa Neto nos revela a arte de esculpir.... e como tudo
que toca reluz e vira luz!

106 |

Twitter: @kareninefernand
Instagran: @kareninefernandes
Facebook: Karenine Fernandes
Site: www.kareninefernandes.com
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Karenine
Fernandes
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MÃES E FILHOS

Fotos: EDIVÂNIA SANTOS

Mãe é amor!
É aquele sentimento de força, garra, um porto seguro. É um pensamento que supera qualquer distância. É
ter alguém que te passa confiança. Que zela por ti a cada instante . Que dedica-se dia a dia, para você ter o
melhor, independente de qualquer coisa. Aqui nossoa homenagens a todas a MÃES de AMOR do MUNDO!

Mikeline SONHO REAL... Daniele Maria
PEDAÇO INTEIRO... Anna Lu- AMOR INFINITO... Aparareci- CONSTELAÇÃO...
da e a sua linda Maria Clara
Amorim e a estrelinha Maria Fernanda e o filhão Wilson Neto
zia e seu príncipe Murilo
Júlia
Anselmo

REALIZAÇÃO ... Karla Cartaxo PLENITUDE... Roberta Rosado REALEZA... Rose Medeiros An- BATE CORAÇÃO... Soraya Carvalho Dhougo Filho, Dhougolas
drezza Couto e Davi Henrique
e sua prole linda Maria Eduarda filhos: Giovana e Bernardo
Saulo e Dhiego Samuel
e João Guilherme

UNIVERSO INFINITO ...
Teresa Mariana e sua linda
Marina

AMOR VERDADEIRO ...
Vanessa Gadêlha e Bernardo Gadêlha

AMOR SUBLIME... Mariana
Fernandes e o herdeiro Théo
Vitor
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SUPER CONECTADOS

Em parceria com o SuperQue Atacarejo,
a linda Gabrielly Ferreira estreou recentemente o quadro “Super Conectados” no
Programa Conectados, apresentador por
este colunista, todas às quintas, na TV
Cidade Oeste (Canal 172 da Brisanet).
No programa, toda semana, Gabrielly
traz reportagens mostrando as novidades
do SuperQue, este grandioso empreendimento que em breve será inaugurado na
cidade de Pau dos Ferros/RN.

Clístenes
Carlos
Instagram: @ClistenesCarlos | @Interligados_RN
Facebook: Clístenes Carlos
E-mail: blogclistenescarlos@gmail.com
Site: www.clistenescarlos.com.br

COLUNA

Alto Oeste

– Parabéns, muitos anos de vida
e felicidades para a radialista
Adriana Isis, aniversariante do
dia 27 de abril, aqui no clique
com o seu melhor presente, a filha Manoela Isis.

Parabéns, muitos anos de vida
e felicidades para o empresário
Vicente de Paula (Paulinho),
aniversariante do dia 22 de abril.
Ele, que há mais de 20 anos administra com muita competência o restaurante e pizzaria Água
na Boca, é bastante querido pelos amigos, colaboradores e familiares.

Em tempo, parabenizamos e desejamos muitos anos de vida e
felicidades para o colunista Sérgio Chaves, aniversariante do
dia 1º de abril.
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Os irmãos Welton Bezerra e Elisdênia Queiroz do SuperQue Atacarejo ansiosos pela inauguração de mais uma unidade do grupo que
em breve abrirá as portas em Pau dos Ferros/RN.

A cantora e compositora Maria Elvira, da cidade de Viçosa, lançou
neste mês de abril um EP autoral em todas as plataformas digitais.
Intitulado de “Coração”, o EP é composto de canções escritas por ela
mesma que também é instrumentista. Desejamos sucesso!

Parab éns, muitos anos de vida e felicidades para Meir inha Jácome, anivers ar iante do dia 21 de abr il. Aqui
no clique com o esposo Aldair Leite e os filhos.

Nossa coluna destaca hoje o Cirurgião Geral e Oncológico Dr.
Valdemir Ferreira que atua em
cirurgias oncológicas do aparelho digestivo, do aparelho ginecológico, câncer de pele, câncer
de mama, entre outros. Ele, que
atende na Oncovida, sala 205 na
West Clinical, em Mossoró/RN,
é reconhecido por seu trabalho
habilidoso, que proporciona alívio a muitos pacientes com câncer e a suas famílias. Siga @drvaldemirferreira no Instagram e
acompanhe as novidades!

Dona Loura completou 83 anos
no dia 22 de abril e comemorou
ao lado das filhas e netos, em
Natal, onde reside atualmente.
Daqui desejamos muitos anos de
vida, saúde e felicidades!!!
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SAÚDE

Com estrutura modelo, “Ação Pela Vida” do Sistema
Fiern amplia vacinação contra Covid-19 no RN
Em Mossoró, o espaço
instalado no Ginásio do
SESI-RN, com mais 10
pontos de atendimento,
visa ampliar a cobertura
da imunização na cidade.

C

om estrutura modelo,
“Ação Pela Vida” do Sistema Fiern amplia vacinação contra Covid-19 no RN
O projeto “Ação Pela Vida”, do
Sistema FIERN, vem contribuindo para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19
no Rio Grande do Norte. Com
25 pontos de vacinação instalados em Natal e 10 em Mossoró, o projeto é considerado
referência nacional em qualidade no atendimento. Em ambos
os endereços, o atendimento
segue os calendários vacinais
divulgados pelas prefeituras.
Em Mossoró, o espaço instalado no Ginásio do SESI-RN, com
mais 10 pontos de atendimento, visa ampliar a cobertura da
imunização na cidade. A imunização é voltada ao grupo de
pacientes renais crônicos que
fazem tratamento de hemodiálise e idosos com 60 anos de idade acima. Este é primeiro grupo
das comorbidades a ser imunizado no Rio Grande do Norte.
O vice-presidente da FIERN,
Vilmar Pereira, esteve presen-
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te na abertura das atividades
do novo posto de atendimento.
Na capital, são 15 pontos de vacinação em sistema drive-thru
e 10 para pedestre com capacidade para 4 mil atendimentos
diários, instalados no Ginásio
do SESI e no estacionamento
do SENAI-CTGAS, em Lagoa
Nova. O Sistema FIERN montou toda estrutura de tendas e
pontos de vacinação, além de
colocar à disposição 90 colaboradores e estagiários além de
enfermeiros e médicos do trabalho para a supervisão. Nas
três primeiras semanas de atendimento, em Natal, o projeto
vacinou mais de 7.500 pessoas.
As Prefeituras são responsáveis
por fornecer a vacina, insumos e os profissionais de saúde
para a aplicação das doses na
população. Enquanto, o SESI-RN coordena a vacinação; o
SENAI-RN cede a estrutura; e
o IEL-RN intermedia os estagiários da ação. Os pontos de
atendimento funcionam de segunda a sábado, das 8h às 16h.
O presidente do Sistema FIERN,

Amaro Sales de Araújo, enfatiza
que o momento é de unir esforços e priorizar ações para mitigar os efeitos da pandemia da
Covid-19. “A vacinação da população é uma etapa fundamental nessa luta contra o coronavírus e a FIERN vem atender esse
chamado e contribuir com toda
estrutura, pessoal e expertise em
atendimentos de saúde necessários para ampliar a imunização”,
disse.
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