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MULHER!
Elas são cheias de luz.
Com muita personalidade.
Livres, leves, fortes!
Presenças notáveis. Deixam sua marca por onde passam.
Determinadas, destemidas.
Fazem e acontecem, são belas e inteligentes.
Impulsivas, convictas, arrojadas.
Para elas não existe meio termo.
Donas das próprias histórias.
Gostam de novidades, do diferente, de desafios.
São dedicadas, decididas!
Intensas...inesquecíveis.
Aqui, nesta edição especial Mulheres, você poderá conferir a força
e a garra de algumas delas, guerreiras e amorosas, que encontram
equilíbrio entre família e trabalho, entre amor e razão.
Histórias inspiradoras de mulheres diferentes mas com a mesma força
de vontade e determinação.
Inspirem-se nessas histórias e aplaudam.
Elas merecem!
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SONIA
LAGO

Empresária, ela brilha
e é sinônimo de
inspiração

“Minha vida daria um livro, mas não posso e nem devo esquecer das lutas e experiências vividas,
pois foram elas que me fizeram crescer, aprender e evoluir. Sou grata a tudo que vivi. Hoje me vejo
forte, segura e feliz!” E Sonia Lago realmente soube aproveitar muito bem todas as experiências
e, além disso, inspirar pessoas. Consciente, sabe que o caminho para se chegar aos objetivos
tem sempre seus desvios, mas que nada acontece por acaso. “Tudo tem uma razão e essa razão
sempre nos leva a algo maior, melhor”, completa. Para ela, há sempre um sacrifício na conquista,
um esforço, o que faz tudo valer a pena, pois acredita que o resultado sempre nos faz melhor.
“De assistente de palco do Silvio Santos até aqui, o caminho foi longo e, muitas vezes, bem difícil,
mas nunca desisti. Tenho em mim algo que me motiva, me faz forte e persistente.” Casada
com Roberto Lago e mãe de Junior e Leonardo, Sonia diz que o segredo para vencer na vida é
a determinação, o foco, a fé, ... e acreditar. Hoje, a empresária se vê muito melhor que antes e
atualmente tem se dedicado mais ao lado espiritual, um caminho que sempre buscou, mas que a
correria da profissão afastava. “Mais do que nunca, estou feliz nesse meu novo caminhar, pois sei
que a LUZ que eu busco é aquela que só encontramos quando abrimos o coração para recebê-la!”

Gostos e gestos
Flor: todas.
Signo: Leão.
Dia da semana: o dia é o que menos
importa, se você está feliz.
Maior obstáculo: as pessoas.
Melhor amiga: minha mãe, dona Flor.
Hábitos: pensar positivo.
Maior motivação: minha família.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: em Deus.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Minha neta Luiza.
É vaidosa? Já fui muito mais.
Maiores virtudes: o amor que trago no
coração.
Uma mulher que te inspira: Maria,
mãe de Jesus.
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E completando...
Abençoado seja… o nosso pão de cada dia.
Valeu a pena… tudo nessa vida.
Felicidade é… andar descalça, ver o céu, as
estrelas… a vida!
Quero ver um mundo... onde haja paz.
Faria novamente… muitas viagens.
Eu quero… um mundo melhor para mim
e para você.
Eu posso... eu aceito, eu agradeço.
Eu acredito… em Deus.
Trago no peito... vontade de ser cada dia
melhor.
Não vivo sem... minha fé.
Valeu a pena... sim, valeu a pena!
A vida me ensinou... que crer é preciso.
Quando olho para o céu… só quero agradecer.
Não foi fácil… mas passou!
Adoro… estar com minha família.
Detesto… falsidade e hipocrisia.
Sou grata… muito grata a tudo!

CHRIS
RIBEIRO

Apaixonada pela
profissão, ela atua
como esteticista

Esteticista funcional, corporal e facial, Chris soube desde sempre que seu negócio era trabalhar com
o que o seu coração escolhesse e encontrou na estética seu objetivo. Hoje tem seu espaço, o Spa
Chris Ribeiro. Especializada em pós-cirúrgico, Chris acredita que é trabalhando, orando, clamando
e conquistando que se vence na vida. “Sou extremamente realizada no meu trabalho.” A esteticista
conta que as pacientes chegam com dores e assustadas e saem felizes e realizadas, o que também
a faz muito feliz. “Quando você faz o que ama, o trabalho se torna um privilégio maravilhoso. Amar
o que faço me inspira a fazer tudo da melhor forma.” Ela diz que quando conquistou seu espaço
entendeu o verdadeiro significado da palavra gratidão. Casada com Efraim Gomes, conta que o
que a move é o amor que sente pelo marido e pelos filhos Nayara e Júnior. “Minha família é minha
maior conquista.” Para ela, a honestidade é uma virtude que faz com que uma pessoa conquiste o
inimaginável. E ela conquistou!

Gostos e gestos
Flor: rosa vermelha.
Signo: Aquário.
Dia da semana: domingo, pois é o
dia do culto da família.
Maior obstáculo: sempre, sempre
e sempre a inveja.
Melhor amiga: minha filha.
Hábitos: decorar, sempre que
encontro um tempinho estou
decorando e organizando. Amo!
Maior motivação: meu ministério.
Razão ou emoção: sempre,
sempre e sempre emoção.
Fé: meu combustível.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meus pais.
É vaidosa? Sim, muito.
Maiores virtudes: sou
extremamente grata. E de bem
com a vida.
Uma mulher que te inspira: bispa
Sônia Hernandes
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E completando...
Abençoadas sejam... todas as pessoas que oram
e ajudam outras pessoas.
Valeu a pena... acreditar que conseguiria realizar
meus sonhos.
Felicidade é... dormir em paz e sorrir.
Quero ver um mundo... muito mais humano.
Faria novamente... tudo.
Eu quero... realizar meus sonhos.
Eu posso... tudo. O céu é o limite com o Senhor.
Eu acredito... que o bem sempre vence.
Trago no peito... marcas profundas de
grandes milagres.
Não vivo sem... Deus.
Valeu a pena... perdoar.
A vida me ensinou que... tudo que o homem
plantar, certamente colherá.
Quando olho para o céu... sinto Deus bem
pertinho de mim.
Não foi fácil... chegar até aqui, mas Deus nunca
desistiu de mim.
Adoro... louvar.
Detesto... mentiras e falsidades.
Sou grata... a todas as pessoas que me amaram
e me ajudaram.

CLAUDIA
OBARA

Solidária, a médica
pratica caridade,
respeita o próximo e
a natureza

“Para vencer na vida é preciso muito trabalho e estudo”, afirma a médica Claudia Mika Obara. Ela
é filha de agricultores, imigrantes japoneses, que se conheceram na cidade de Tomé-Açu (PA),
onde começaram a vida com o cultivo de pimenta-do-reino e depois policultura, com a plantação
de seringa, cacau, mamão, maracujá, abóbora... Aos 10 anos de idade, Claudia foi morar na capital
Belém para dar continuidade aos seus estudos. Batalhadora, a médica ingressou na Faculdade
Estadual de Medicina do Pará, formando-se médica em novembro de 1990. Casada com Getúlio
Soiti Obara e mãe de Myna, Musashi, Misa e Massashi, Claudia Obara veio para Guarulhos na
mesma semana que se formou, onde seu marido, também médico, já se encontrava fazendo sua
especialização em cirurgia geral. “Desde então não saí mais desta cidade e exerço a minha carreira
até os dias de hoje.”

Gostos e gestos
Melhores amigas: minha
mãe (Sachiko), minhas irmãs
(Janeth Mie, Liriana Sayuri e
Sophia Mayumi), minhas tias
e primas, assim como
as amigas da faculdade
e do trabalho.
Hábitos: acordo cedo para
aproveitar o máximo do dia,
uso protetor solar e cuido
dos meus cabelos e pele.
Maior motivação: minha
família.
Fé: tê-la sempre.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Todas
as pessoas que me
querem bem.
Maiores virtudes: procuro
praticar humildade,
benevolência, solidariedade,
caridade, justiça, respeito ao
próximo e à natureza
Uma mulher que te inspira:
Madre Teresa de Calcutá,
hoje Santa Teresa de Calcutá
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E completando...
Abençoado seja... o nosso pão de cada dia, a saúde e
nossa vida.
Valeu a pena... me formar médica e ter construído
minha família.
Felicidade é... ter saúde, viver a vida, amar e fazer e ver as
pessoas felizes.
Quero ver um mundo... em paz, sem guerra, sem poluição,
em harmonia.
Faria novamente... a faculdade de medicina.
Eu quero... um presente e um futuro melhor.
Eu posso... tudo naquilo que acredito e desejo.
Eu acredito... na justiça divina, no poder divino.
Trago no peito... muito amor pra dar.
Não vivo sem... batom, esmalte vermelho, perfumes, salto
alto e celular.
Valeu a pena... ser persistente e perseverante com tudo
que sonhei.
A vida ensinou que... “querer é poder”.
Quando olho paro o céu... lembro-me dos entes queridos
que se foram.
Não foi fácil... me formar médica e chegar até onde cheguei.
Adoro... preparar os pratos prediletos do meu marido, filhos
e netos, curtir a família, viajar, namorar, estudar e cavalgar.
Detesto... hipocrisia, falsidade, arrogância, desrespeito,
injustiça e maldade.
Sou grata... aos meus pais, marido, família e amigos, que
sempre estão dispostos a estender a mão na hora que mais
preciso.

CLERIANA
LIMA

Proativa, a fotógrafa
trabalha com newborn,
moda e produtos

Natural de Paulo Afonso (BA), se mudou para São Paulo assim que se casou, em 2011. Cleriana é
casada com Marcos Bezerra e é mãe de Hugo. Estudou direito, mas foi na fotografia que se realizou.
Focada, trabalha com gestante, newborn, festa infantil e atualmente faz fotos de eventos de moda
e produtos. “Está sendo uma experiência muito enriquecedora. Fotografar não é apenas apertar
um botão, requer muita responsabilidade, investimento em material, estudo e técnica para cada
efeito que se quer obter.” Com tantos trabalhos, adquiriu muita experiência e não para de buscar
novas possibilidades. “Faço meu trabalho com amor e dedicação. Tudo que passei serviu para
formar meu caráter, minha estrutura emocional e psicológica. A distância dos meus pais me trouxe
maturidade e responsabilidade. O direito me trouxe voz; eu era uma menina tímida e hoje sei me
posicionar. Sejamos gratos até pelas dificuldades, elas nos ensinam muito e nos fazem crescer.
Como diz aquele ditado, ‘mares calmos não fazem um bom marinheiro’.”

Gostos e gestos
Flor: agapanthus, foram as flores
do meu buquê de casamento.
Maior obstáculo: morar tão longe
dos meus pais e da minha irmã.
Melhor amiga: minha irmã Patrícia.
Hábitos: falar com meus pais
todos os dias e pedir a bênção.
Maior motivação: minha família.
Razão ou emoção: os dois, desde
que sejam movidos por Deus.
Fé: essencial.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu pai Silvio.
É vaidosa? Muito.
Maiores virtudes: altruísta,
positiva e proativa.
Uma mulher que te inspira: minha
mãe Cleonice.
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E completando...
Abençoado seja... cada pessoa que cruza
meu caminho.
Valeu a pena... ouvir a voz de Deus e obedecê-Lo.
Felicidade é... ter quem amamos perto e
servir a Deus.
Quero ver um mundo... com mais amor e
compaixão pela dor do próximo.
Faria novamente... tudo que fiz até hoje.
Eu posso... escolher fazer o certo sempre.
Eu acredito... em Deus.
Trago no peito... muito amor e respeito
pelo próximo.
A vida me ensinou... que sem Deus não
somos nada.
Quando olho para o céu... tenho certeza que
Deus olha por mim.
Não foi fácil... as mudanças constantes.
Adoro... o Deus que nos criou.
Detesto... falsidade.
Sou grata… a Deus por tudo que tem me
proporcionado.

CLEUSA
SIQUEIRA

Empresária, ela deixa
a casa (e a vida) das
pessoas muito mais
bonitas

Forte e muito feliz, ela é mãe de Stefani e de Felipe e nunca teve medo de desafios, o que acredita
ser uma de suas principais características. Profissional de excelência integrou a equipe de
designers de interiores da Móveis Rainha, em Guarulhos. “Para mim, uma experiência gratificante
que me acompanha até hoje, o de tornar os espaços mais bonitos e funcionais”, comenta. E, foi
lá que a empresária atuou como designer de 2006 a 2012, quando o desafio de se tornar dona do
próprio negócio deixou de ser um desejo e passou a ser realidade. Surgia, então, a Perfect Home,
uma empresa de assessoria na compra de móveis e reforma de casas, escritórios, entre outros. E
o belo trabalho vem dando bons frutos. Atualmente, a empresa está se expandindo, ampliando o
número de parceiros e oferecendo novos serviços, como marcenaria. “Quero me desenvolver cada
vez mais para crescer sempre com a maior qualidade”, finaliza.

Gostos e gestos
Flor: lírio. Gosto dele em casa e no
escritório.
Signo: Virgem.
Dia da semana: adoro os
domingos. Os domingos me
encantam.
Maior obstáculo: conciliar a
vida profissional com a rotina e
educação dos meus filhos.
Maior inspiração: meus filhos e
meu neto Vicente.
Razão ou emoção: sou meio razão
e meio emoção.
Fé: em Deus. Sempre e com muita
intensidade.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Deus, meu
maior conforto.
Maiores virtudes: honestidade e
sinceridade.
Uma mulher que te inspira: Sylvia
Design. Ela é bárbara e despojada.
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E completando...
Abençoada seja... a vida, que é um presente de
Deus e de todas as divindades.
Valeu a pena... fazer os sacrifícios para chegar
até aqui.
Felicidade é... minha família. Que me completa e
que reabastece minhas energias.
Faria novamente... os meus filhos. Iguaizinhos.
Eu quero... saúde, amor e paz. Isso pra mim
traduz a plenitude.
Eu posso... melhorar sempre. Esse é meu lema
como pessoa.
Eu acredito... em Deus, com todo meu coração
e minha alma.
Trago no peito... a sabedoria ancestral de todas
as mulheres.
Não vivo sem... minha família e meus amigos.
A vida me ensinou... que nada é por acaso e que
não existem coincidências.
Quando olho para o céu... medito.
Não foi fácil... vencer os obstáculos e desafios
para chegar onde cheguei.
Adoro... estar com meus amigos, tomar vinho
e viajar.
Detesto... hipocrisia e desonestidade.
Sou grata... aos meus clientes, que acreditam
em meu trabalho.

CONCEIÇÃO
FERREIRA

Advogada, ela preza
pela simplicidade e
pela honestidade

Dedicada e focada nos seus objetivos, Conceição Ferreira, assim como seu marido, veio de
uma família humilde, sendo que ambos foram os primeiros de cada família a concluir um curso
superior, uma conquista muito comemorada e merecida. Mãe de Bruno e dos gêmeos Bárbara e
Giovanni, a advogada é casada com Laércio Sandes de Oliveira, uma parceria que deu bons frutos
também profissionais. Com seu marido, Conceição fundou o escritório Laércio Sandes Advogados
Associados no ano de 1997 e, desde então, o casal se dedica a advocacia com amor e muito estudo,
trabalhando com afinco e com muito êxito nas áreas previdenciária, cível e trabalhista. “O segredo
para vencer na vida é se dedicar em fazer sempre o melhor, independente do tempo que lhe possa
custar.”

Gostos e gestos
Flor: rosa vermelha.
Signo: Gêmeos.
Maior obstáculo: concluir a
faculdade sem qualquer ajuda ou
recurso financeiro, somente com
esforço próprio.
Melhor amiga: minha irmã Isabel.
Hábitos: ler e caminhar.
Maior motivação: fazer sempre o
melhor para ajudar o próximo.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: em Deus!
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Minha mãe,
que faleceu no último mês de
fevereiro.
É vaidosa? Apesar da correria com
o trabalho e com os filhos, sou
muito vaidosa.
Maiores virtudes: honestidade,
simplicidade e coragem.
Uma mulher que te inspira: minha
mãe, que foi guerreira até fim!
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E completando...
Abençoado seja... aquele que dedica seu
tempo para ajudar o próximo.
Valeu a pena... a minha dedicação ao estudo
e à minha profissão.
Felicidade é... ter a absoluta certeza que fiz
o meu melhor sempre.
Quero ver um mundo... melhor.
Faria novamente... a faculdade de Direito;
foi a melhor escolha.
Eu quero... é ser feliz!
Eu acredito... que o mundo poderá ser
bem melhor.
Eu posso... seguir em frente.
Trago no peito... muita saudade dos meus pais.
Não vivo sem... meus filhos.
A vida me ensinou que... se não aprender com
o amor, aprenderá com a dor.
Quando olho para o céu.. peço a Deus que
cuide da gente aqui.
Não foi fácil... mas cheguei.
Adoro... viver!
Detesto... hipocrisia.
Sou grata... por tudo!

CRISTIANE
NAKANO

Formada em
odontologia, com
especialização e
atuação em ortodontia

“Estabeleça metas e seja perseverante e organizada para alcançá-las.” E assim Cristiane se
apresenta. Casada com Elcio Yudi Goto e mãe de Gustavo e Evelyn, se formou em Odontologia.
“Em 1997, finalmente consegui montar meu consultório e, a partir daí, minha vida mudou”. No
início, sem funcionários, a dentista desempenhou várias funções. “Eu era tudo: dentista, secretária,
faxineira… Focada, ela fez muitos cursos, o que acontece até hoje. “Fiz especialização de ortodontia
na Adoci, onde conheci minha segunda família. Mudei meu consultório para um local lindo e entrei
para a equipe de professores de ortodontia.” Com tantos alunos formados, a dentista resolveu
criar o Inovar junto com o amigo Edson Mada, um curso voltado para quem já cursou ortodontia
e precisa atualizar seus conhecimentos. E foi um sucesso total! “Hoje atendo com agenda cheia,
coordeno o Inovar e dou aula na especialização e atualização de ortodontia. Sinto-me realizada,
mas vislumbro novos projetos!” Estamos na torcida!

Gostos e gestos
Signo: Sagitário.
Maior obstáculo: a doença do
meu marido, que hoje está ótimo,
graças a Deus.
Melhor amiga: Evelyn, minha filha.
Fazemos tudo juntas!
Hábitos: olhar para os dentes das
pessoas. Tento me controlar, juro!
Maior motivação: minha família,
faço tudo por eles.
Razão ou emoção: sou os dois,
mantenho o pé no equilíbrio.
Fé: é ter a certeza que tudo
acontece sempre para melhor.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Ahhhh! Meus
filhos, sempre!
É vaidosa? Sim! Amo as roupas
da Vestore e as semijoias da
Kapin Santo.
Maiores virtudes: equilíbrio e fé.
Uma mulher que te inspira:
Zilda Arns.
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E completando...
Abençoado seja... quem crê em Deus e tem fé,
esperança e caridade no coração.
Valeu a pena... deixar tudo de lado para poder
montar meu consultório.
Felicidade é... ter saúde para trabalhar, um lar para
voltar e uma família para abraçar.
Quero ver um mundo... com pessoas com mais
amor no coração.
Eu quero... levar o curso Inovar para outros
estados e para Portugal.
Eu posso... fazer pessoas felizes, melhorando sua
autoestima com um novo sorriso.
Eu acredito... que estamos aqui para evoluirmos.
Não vivo sem... minha família, um cafezinho e
escova de dente na bolsa.
A vida me ensinou... que estamos aqui
de passagem.
Quando olho para o céu... sinto uma paz imensa
no coração.
Adoro... viajar e fazer cursos.
Detesto... exploração infantil e qualquer tipo
de violência.
Sou grata por... ter pacientes maravilhosos.

DONNA
MAGNO

Sonhadora, ela
brilha como empresária
da moda

Desde muito pequena, Vanessa Magno amava fazer roupinhas para suas bonecas. Casada com
Kleber Magno e mãe de Kawã e Laura. “Quando meu filho tinha dois anos resolvi ingressar na
faculdade de direito e realizar um dos meus sonhos. Mas o gosto pelo mundo fashion falou mais
alto e ela começou a estudar moda. “Falei para meu marido do meu sonho de abrir uma loja e ele,
de pronto, me apoiou. “A inauguração da loja foi um sucesso. Até dei autógrafo”, comenta. “Foi
lindo! Olhava e não acreditava que o sonho tinha se tornado realidade. Se você pode sonhar, você
pode acreditar!” Hoje, a empresária recebe suas clientes na sua Donna Magno by Vanessa, onde
oferece, além de roupas exclusivas e de qualidade, serviços de esmalteria e estética. Para ela, ter
fé em Deus, foco, determinação e sempre buscar conhecimento são premissas para vencer na
vida. “Espero que minha história, possa fazer com que você acredite em seus sonhos e projetos.
Acredite em Deus e em você!

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Libra, porém não acredito
em astrologia.
Maior obstáculo: eu escolho
superá-los!
Melhor amiga: minha filha Laura.
Hábitos: trabalhar, estudar, cuidar
da família, malhar.
Razão ou emoção: o coração
sempre fala mais alto.
Fé: minha base.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? minha avó
Laura, que faleceu há um ano.
É vaidosa? Sou, mas já fui mais.
Maiores virtudes: guerreira, leal,
mãe dedicada e temente a Deus.
Uma mulher que te inspira:
Michelle Obama.

18

E completando...
Abençoado seja... todos nós.
Valeu a pena... sonhar.
Felicidade é... estar com meus filhos.
Quero ver um mundo... melhor, mais justo e
menos miserável.
Faria novamente... outra viagem para a Disney,
sou uma eterna sonhadora.
Eu quero... continuar desenhando roupas cada
dia mais lindas.
Eu posso... me aperfeiçoar cada dia mais.
Eu acredito... que nada é impossível.
Trago no peito... fé, força e foco.
Não vivo sem... Deus.
A vida me ensinou... que maldito o homem
que confia no outro!
Quando olho para o céu... sinto somente
gratidão.
Adoro.. comer.
Detesto... mentiras.
Sou grata... a Deus, ao meu esposo pelo apoio e
por acreditar nos meus sonhos.

ELISA
TURINI

Apaixonada pela profissão,
a fonoaudióloga e
neuropsicopedagoga
comanda a clínica Vivari

Ela se casou cedo: conheceu seu marido com 17 anos e se casou com 19. Os filhos também
vieram cedo por escolha do casal. “Decidimos formar uma família e não queríamos uma família
pequena; parei de trabalhar para educá-los e participar mais do dia a dia deles”, conta Elisa.
Quando os filhos entraram na escola, ela resolveu voltar a trabalhar e estudar, e a pedagogia
foi sua opção. “Na época, escolhi pedagogia porque queria dar aulas para crianças especiais.
Terminei meus estudos muito mais apaixonada por crianças, principalmente as especiais”. Mas
Elisa achava que não era o suficiente e decidiu cursar fonoaudiologia, caminho que a levou até
a APAE, onde trabalhou por sete anos. Atualmente, a fonoaudióloga é proprietária da clínica
Vivari Integrada. Casada com Adimilson Brito de Souza e mãe de Juliana, Gabriella e Guilherme.
“Sou muito orgulhosa do que conquistei. Tenho uma família linda com três netos: Bem, Lavínia e
Joaquim”, completa.

Gostos e gestos
Flor: tulipa.
Signo: libra
Maior obstáculo: algumas
pessoas.
Melhor amiga: Cida Peres.
Hábito: ler.
Maior motivação: ser útil na
vida das pessoas.
Razão ou emoção: coração
sempre.
Fé... em Deus.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu marido,
quanto mais faço isso mais
quero fazer.
É vaidosa? Muito.
Maiores virtudes: honestidade
e empatia.
Uma mulher que te inspira:
minha irmã Giselli.
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E completando...
Abençoado seja... quem se alegra com a
alegria do outro.
Valeu a pena... acreditar em meus sonhos.
Felicidade é... estar com minha família: marido,
filhos, genros e netos.
Quero ver um mundo... real, com menos
redes sociais.
Faria novamente... meu casamento.
Eu quero... conhecer o mundo.
Eu posso... ser melhor que ontem.
Eu acredito... nos meus sonhos.
Trago no peito... muita fé.
Não vivo sem... minha família.
Valeu a pena... sonhar e lutar para chegar até aqui.
A vida me ensinou... a não julgar as pessoas
pelo que sou.
Olho para o céu... e agradeço a Deus.
Não foi fácil... ser diferente e acreditar nos
meus sonhos.
Adoro... a vida, viver!
Detesto... falsidade.
Sou grata... Ao meu marido que sonha meus
sonhos e a Deus por me ajudar a realizá-los.

DIANA
MOTA

Decoradora e cheia de
amor no coração, ela
quer ser uma pessoa
melhor a cada dia

Diana Mota cria momentos encantados e inesquecíveis, faz o sorriso brotar no rosto de crianças
e adultos e deixa ainda mais iluminada as tão queridas datas comemorativas. Feliz com o caminho
que escolheu, ela se tornou decoradora depois que decidiu fazer todo o projeto de decoração
do aniversário de 15 anos de sua filha Larissa, foi quando se descobriu. Mãe também de Carlos
e casada com Leandro Roberto Mota, Diana tem na família seu porto seguro. Anteriormente,
por oito anos, ela e o marido foram proprietários da rede de padarias Braseiro até que novos
caminhos se formaram com a ideia de montar eventos com decoração e locação. “E hoje me
realizo realizando os sonhos das pessoas”, completa. Pessoa de fé, Diana finaliza com o seguinte
versículo. “Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão
o meu povo” (Jeremias 31:1).

Gostos e gestos
Flor: lírio.
Maior obstáculo: lutar
contra a obesidade, mas
superei após uma cirurgia
bariátrica.
Melhor amigo: Jesus.
Hábito: falar rápido, isso
me incomoda.
Maior motivação: minha
família.
Razão ou emoção: sou
muito coração.
Fé: em Deus, meu principal
alimento, que me sustenta
a cada dia.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu pai
que partiu.
É vaidosa? Às vezes.
Maior virtude:
generosidade.
Uma mulher que te inspira:
minha filha.

E completando...
Abençoado seja... a minha casa.
Valeu a pena... abandonar as coisas do mundo e
entregar a minha vida a Cristo.
Felicidade é... estar na presença de Deus e da
minha família.
Quero ver um mundo… longe do pecado e da maldade.
Faria novamente... aceitar meu marido como meu
esposo até que a morte nos separe.
Eu quero... me tornar um ser humano melhor a cada dia.
Eu posso... “tudo posso naquele que me fortalece”
(Jesus).
Eu acredito... que tudo pode ser melhor, basta crer
no Senhor.
Trago no peito... um coração moldado na vontade
de Deus.
Não vivo sem... minha família.
Valeu a pena... lutar pela minha família sempre!
A vida me ensinou... viver hoje como se fosse o único dia
da minha vida,
Quando olho para o céu... vejo um Pai que cuida de mim
e de toda minha família.
Não foi fácil... ver pessoas que amo partirem.
Adoro... Deus.
Detesto... mentira.
Sou grata... a Deus por tudo que Ele tem feito em minha
casa. Cristo vive em mim!

DEISE
VINHA

Profissional de excelência,
ela se destaca como
fisioterapeuta e empresária

Fisioterapeuta e empresária, Deise Vinha ama o que faz. “Sempre quis algo que fosse da área da
saúde. ” Fez odontologia, mas, muito vaidosa, e como sempre gostou da área da beleza, resolveu
mudar seu rumo e trabalhar com estética. Na busca por trabalho, surgiu a oportunidade de trabalhar
com um cirurgião plástico em São Paulo. Nesse meio tempo, além dos cursos que nunca parou
de fazer, ela também finalizou sua pós-graduação em dermato-funcional. E o resultado chegou!
Deise, então, inaugurou sua clínica, a Dolce Vitta, em sociedade com sua mãe Rosana, clínica essa
que já comemora dez anos de sucesso. “A Dolce Vitta nasceu de um sonho. Portanto, a Dolce Vitta
foi feita para mim e eu para ela”, diverte-se. “Amo o que faço e amo cuidar das pessoas e melhorar
a autoestima delas.” Feliz também na vida pessoal, Deise comemora suas vitórias com o marido
Sidney Claro e os filhos Lucca e Lorena. E sempre agradece!

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Gêmeos.
Dia da semana: domingo, porque é
o dia da família unida.
Maior obstáculo: liderar pessoas.
Melhor amiga: minha mãe.
Hábitos: comprar roupas e
sapatos (risos).
Maior motivação: ser uma pessoa
que os meus filhos possam se
orgulhar.
Razão ou emoção: razão.
Fé: em Deus.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meus pais,
em agradecimento por tudo que
sou e me tornei.
É vaidosa? Muiiiito!
Maiores virtudes: meu
crescimento como pessoa e
profissional.
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E completando...
Abençoado seja... aquele que tem Deus
no coração.
Valeu a pena... ser mãe.
Felicidade é... ter saúde e família. O resto é
acrescentado.
Quero ver um mundo... com educação.
Faria novamente... casar com o mesmo marido.
Eu quero... ser referência.
Eu posso... chegar mais alto.
Eu acredito... em Deus.
Trago no peito... o amor pela família.
Não vivo sem... meus filhos.
Valeu a pena... tantos anos de estudo.
A vida me ensinou... que se quiser ter algo, não
deixe para amanhã.
Quando olho para o céu... vejo que Deus é o Deus
do impossível.
Não foi fácil... chegar onde cheguei.
Adoro... trabalhar.
Detesto... monotonia.

DAYSE
ROSE

Empresária, ela
sempre corre atrás
dos seus sonhos

Dayse acredita que para vencer na vida é preciso determinação e foco. Desde pequena, a empresária
lutou muito para chegar onde chegou. Corajosa, passou por muitas dificuldades, mas nunca
perdeu a esperança e a força de vontade, e sempre correu atrás dos seus sonhos. Primeiro, ela se
formou em direito, mas acabou não exercendo a profissão, preferindo buscar outras alternativas.
E assim foi! Anos atrás, teve um lindo salão de beleza, um espaço bem bacana, mas que ainda não
era exatamente o que desejava. “Era muito puxado e não tinha tempo para minhas filhas pequenas.
Preferi parar e cuidar dos meus filhos e do meu esposo”. Casada com Jardel Bernardi, ela é mãe de
Larissa, Cauã Júlio e das gêmeas Manuella e Rafaela. Hoje, um pouco mais tranquila, Dayse voltou
às atividades e abriu uma nova empresa, desta vez de importados. “Temos bolsas maravilhosas!
Estou adorando! Estou vivendo um novo momento, mais tranquilo, sereno e cheio de boas novas.
As experiências ruins que passei só serviram para me fortalecer e me fazer acreditar que ‘tudo
posso naquele que me fortalece’.”

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Touro.
Dia da semana: não tenho. Todos
os dias temos chances
de recomeçar.
Maior obstáculo: a perda da
minha mãe.
Melhor amiga: prefiro não
colocar (risos).
Hábito: conversar com minhas
plantas.
Maior motivação: meus filhos.
Razão ou emoção: difícil, mas
sempre a razão.
Fé: Deus e Nossa Senhora
Aparecida, minha força.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Os meus
amores.
É vaidosa? Sim.
Maiores virtudes: ser muito
sincera.
Uma mulher que te inspira:
Michelle Obama.
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E completando...
Abençoado seja... a mulher que tem o poder de
gerar um filho e as que são mães sem ter gerado.
Valeu a pena... tudo que passei na vida.
Felicidade é... poder acordar e ver o mundo lindo.
Quero ver um mundo... com igualdade.
Faria novamente... tudo que já fiz.
Eu quero... poder ajudar mais as pessoas
necessitadas.
Eu posso... ser melhor.
Eu acredito... em Deus.
Trago no peito... simplicidade.
Não vivo sem... agradecer a Deus todos os dias.
Valeu a pena... confiar em Deus.
A vida me ensinou... que quem quer faz e quem
não quer manda.
Quando olho para o céu... sinto gratidão.
Não foi fácil... minha infância.
Adoro... tudo que me traga paz.
Detesto... pessoas falsas e manipuladoras.
Sou grata... a Deus, e ao meu marido que está
sempre do meu lado.

FABIANA
NARDINE

Vencedora, a
empresária guarda
uma história de fé e
luta

Ela venceu na vida trabalhando muito e tem uma história de batalha e sucesso. Após uma
separação conjugal, começou a vender acessórios e bijuterias de porta em porta, até que um dia
a modelo Nicole Bahls, por acaso a achou no Instagram e divulgou as peças em seu feed. “Ganhei
seguidores e compradores excelentes. ” Hoje, proprietária da Kairós Luxo, a empresária conta
com nada menos que 17 mil seguidores no Instagram, tem um perfil lotado no Facebook, além
dos três mil seguidores na sua fanpage, seguidores esses que se inspiram em sua história, sua fé,
persistência, esforço diário e, principalmente, no fato de dizer quem é e de onde veio. “Nas fotos,
me sinto uma diva, mas no meu dia a dia me sinto uma vencedora, porque, apesar das rasteiras que
a vida já tentou me dar, o que eu gosto mesmo é de salto alto. Sei onde cheguei e onde vou chegar,
porque nunca fui daquelas que ciscam no chão. Sou como uma águia, sempre em busca de voos
mais altos!”

Gostos e gestos
Flor: lírio.
Dia da semana: hoje, porque
ontem já se foi e o amanhã ainda
não chegou.
Maior obstáculo: a ingratidão
do ser humano (totalmente
superado).
Melhor amiga: Pastora Noemi.
Hábitos: tomar meu café logo ao
acordar.
Maior motivação: meu trabalho,
meus sonhos e a certeza de onde
quero chegar.
Razão ou emoção: por muitos
anos fui coração. Hoje, peço
discernimento, porque nosso
coração é enganoso e pode nos
corromper.
Fé: em Jesus, sou evangélica.
É vaidosa? Um pouco, mas na
medida certa, sem exageros.
Maiores virtudes: generosidade e
honestidade.
Uma mulher que te inspira: bispa
Sônia Hernandes.
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E completando...
Abençoado seja... o amanhecer de cada dia.
Valeu a pena... esperar com paciência no Senhor.
Felicidade é... ter Jesus como Senhor.
Quero ver o mundo... se rendendo a Jesus, sem
ele nada podemos fazer.
Faria novamente... entregaria minha vida a Jesus
como fiz há trinta anos.
Eu quero... ser melhor a cada dia.
Eu posso...ir além.
Eu acredito... em Jesus Cristo como único
Senhor e Salvador.
Trago no peito... minha fé e valores inabaláveis.
Não vivo sem... o Espírito Santo.
Valeu a pena... esperar.
A vida me ensinou... Melhor do que a pressa, é o
tempo e a paciência. Melhor do que a competição
é a certeza de que Deus está na direção.
Quando olho para o céu... vejo que de lá vem
meu socorro.
Não foi fácil... morar sozinha com 18 anos de
idade.
Sou grata... pelos meus 45 anos bem vividos
e por ter permanecido intacta com meus
princípios e valores.

FERNANDA
COLOMBO

Desde pequena ela
queria ser dentista.
O tempo passou e o
sonho se realizou

“Aos 11 anos eu me apaixonei pela odontologia, num momento em que tinha dor e fui atendida
por um dentista. Achei fantástico ele poder tirar a dor de alguém com as próprias mãos.” E assim
começou a paixão de Fernanda Colombo pela odontologia. Com dificuldades financeiras, para
cursar a faculdade conquistou uma bolsa de estudos que a isentava de 80% da mensalidade,
o que foi sua salvação! ”Tive muito apoio dos meus pais, que acreditaram e sonharam comigo.
Muitos obstáculos surgiram, gigantes se levantaram e lágrimas escorreram, mas fiz o meu melhor
e me formei com um artigo internacional publicado”, conta. Hoje, a dentista tem uma clínica
odontológica que atende todas as especialidades e coordena uma equipe de ponta com amor e
profissionalismo. “Amo o que faço; odonto por amor!” Feliz e realizada também na vida pessoal,
Fernanda divide suas alegrias e vitórias com o marido Geovane Colombo e os filhos Samuel e
Miguel. Uma vida de sucesso!

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Gêmeos.
Dia da semana: domingo, porque é
um dia bem família.
Maior obstáculo: a falta de
recursos para cursar uma
universidade.
Melhor amiga: minha mãe.
Hábitos: de organização extrema.
Maior motivação: meus filhos.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: em Deus.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu sobrinho
Rafael, mas infelizmente não é
mais possível.
É vaidosa? Sim.
Maiores virtudes: sinceridade
e generosidade.
Uma mulher que te inspira:
eu (risos).
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E completando...
Abençoado seja... meu paizinho.
Valeu a pena... persistir.
Felicidade é... estar com a minha família.
Quero ver um mundo... sem hipocrisia.
Faria novamente... meus filhos.
Eu quero... tudo de bom dessa vida.
Eu posso... eu creio.
Eu acredito... em Deus.
Trago no peito... a marca da promessa.
Não vivo sem... meus filhos.
Valeu a pena... e como valeu, lutar pelos
meus sonhos.
A vida me ensinou que... nada é impossível
para Deus.
Quando olho para o céu... vejo a glória de Deus.
Não foi fácil... mas consegui.
Adoro... chocolate.
Detesto... porque engorda (risos)

FERNANDA
ROSSI

Empresária, ela
corre atrás dos seus
sonhos e valoriza
tudo que conquistou

“Eu entendo que Deus permite que passemos por algumas situações desconfortáveis para nos
fortalecermos.” Empresária, proprietária da Duzani Lingerie e casada com Renato, Fernanda diz
que para ela é difícil falar sobre como vencer na vida, porque não se considera uma vencedora, mas
sim uma mulher batalhadora que acorda cedo todos os dias em busca de sonhos e objetivos para
se tornar uma pessoa mais feliz e realizada. “Nessa vida tudo é passageiro, tanto os momentos
bons quanto os ruins. Tenho muita fé em Deus e acredito que esse seja o segredo do sucesso. Sou
muito grata a Ele pela minha saúde, minha família e meu trabalho, que amo de paixão.” Persistente
e modesta, ela nunca desiste do que quer, valoriza tudo que conquistou por meio de muito esforço
e trabalho. “Acredito muito que pessoas precisam de pessoas; ninguém consegue nada sozinho. É
sempre muito bom ter em quem confiar, com quem conversar e ter um refúgio, que para mim é a
igreja, onde sinto paz.”

Gostos e gestos
Flor: rosas.
Signo: Gêmeos.
Maior obstáculo: a luta contra a balança
é um obstáculo constante.
Melhor amiga: tenho duas, minha mãe e
minha irmã.
Hábitos: acordar cedo e a internet.
Maior motivação: minha distribuidora de
lingeries Duzani
Razão ou emoção: coração, sempre sou
levada pelas minhas emoções.
Fé: somente em Deus.
É vaidosa? Sim.
Maiores virtudes: saber ouvir. Dizem
também que sou boa conselheira.
Uma mulher que te inspira: muitas,
a começar por Maria Mãe de Jesus,
que mulher forte; minha mãe, uma
mulher incansável; e Sonia Lago, com
seus textos inspiradores. São muitas
inspirações e mulheres para nos
espelharmos.
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E completando...
Valeu a pena... tudo que passei para c
hegar até aqui.
Felicidade é... ter saúde e poder comemorar
pequenas e grandes conquistas.
Quero ver um mundo... mais justo.
Faria novamente... uma viagem
para Cancún.
Eu quero... ser um instrumento motivacional
para outras mulheres.
Eu posso... ser o que eu quiser, sou livre.
Eu acredito... na palavra de Deus na Bíblia.
Trago no peito... saudades dos meus
avós maternos.
Não vivo sem... Jesus.
A vida me ensinou... que somos
todos iguais.
Quando olho para o céu... vejo a imensidão
que Deus criou e que Ele zela por nós.
Adoro... gente feliz.
Detesto... falsidade.
Sou grata… à minha família, a Deus e às
pessoas que ele coloca em minha vida.

FERNANDA
SCARAMUCINI

Versátil e determinada,
ela é empresária e
biomédica

“Vencer é a consequência e a soma de todas as insistências nos erros e os proveitos retirados
das vitórias. É amar o que se faz e persistir mesmo com os obstáculos que surgirem.” E sim,
Fernanda Scaramucini venceu na vida e é uma mulher cheia de garra e vontade própria. Para ela,
o segredo para a vitória é ser a sua melhor versão e colocar amor em tudo que faz. Casada com
Renan Scaramucini e mãe de Carolina, é empresária do ramo de transportes, formada em logística
e também em biomedicina estética. “Por algum tempo me dediquei somente a maternidade e ao
retornar, Fernanda preferiu trilhar um novo caminho e, com maestria. “Me habilitei por um método
de massagem incrível (da Renata França), que tem me impulsionado e me motivado a seguir em
frente.” E assim, dedicada e entusiasmada, ela segue beneficiando as pessoas com seus dons e
escolhas. Uma supermulher!

Gostos e gestos
Flor: hortênsia.
Signo: Peixes.
Maior obstáculo: perder pessoas
queridas
Melhor amiga: minha filha.
Hábitos: dormir cedo e manter as
coisas organizadas sempre.
Maior motivação: voltar para casa,
pois sempre haverá alguém pra
recarregar minhas energias.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: é a força que move o mundo!
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Minha avó.
É vaidosa? Sim.
Maiores virtudes: me colocar no
lugar do outro.
Uma mulher que te inspira:
minha avó.
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E completando...
Abençoada seja... a nossa vida.
Valeu a pena... e sempre valerá.
Felicidade é... essencial e necessária.
Quero ver um mundo... justo.
Faria novamente... toda minha trajetória de vida.
Eu quero... mais sorrisos.
Eu posso... amar acima de todas as coisas.
Eu acredito... no meu potencial.
Trago no peito... muita gratidão.
Não vivo sem... minha família.
A vida me ensinou... que devemos olhar
para frente.
Quando olho para o céu... penso no quanto o
Universo já me deu
Não foi fácil... e nunca será, mas sigamos.
Adoro... ser útil.
Detesto... injustiça.
Sou grata... pela vida, pela saúde e pelas pessoas
que tanto somam à minha vida.

HELAINE
LEANDRO

Versátil e talentosa, a
estilista prima por um
trabalho de ponta e
excelência

Estilista, consultora de estilo e moda, stylist e assessora de noivas e eventos. Sim, essas são as
especialidades de Helaine Leandro. Filha e neta de costureira, essa supermulher aprendeu a
costurar com 12 anos e, desde então, vive da moda. Dedicada, foi bolsista nas quatro graduações
que cursou: pedagogia, tecnologia na produção do vestuário, estilismo e criação e tecnologia têxtil.
“Faz apenas um ano que abri minha consultoria de moda, resolvi ajudar mulheres ensinando como
despertar para o amor próprio, autoconhecimento e consumo consciente.” Versátil, a estilista
também desenvolve um trabalho de varejo de moda para lojistas que precisam de engajamento de
conteúdo, treinamento de vendas e redes sociais. Ela conta que os anos de experiência em moda
a prepararam muito bem para entender as necessidades de lojistas que não tem essa formação. “E
tem mais projetos com noivas e eventos surgindo com uma sócia, mas ainda em construção...em
breve será anunciado em grande estilo”, revela. Aguardamos ansiosas!

Gostos e gestos
Flor: lírio.
Signo: Áries.
Maior obstáculo: foram muitos,
mas vou citar o fim do meu
noivado.
Melhor amiga: tenho várias
melhores amigas.
Hábitos: ler, meditar e treinar.
Maior motivação: a vida de Jesus.
Razão ou emoção: hoje, razão.
Fé: em Deus.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meus pais.
É vaidosa? Na medida.
Maior virtude: ser amorosa com
todos.
Uma mulher que te inspira: são
muitas, mas na minha trajetória,
a Coco Chanel.
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E completando...
Abençoado sejam... todos! Do amor que damos
só amor herdamos.
Valeu a pena... transformar meu corpo num
tanque de guerra.
Felicidade é... ser simples e natural.
Quero ver um mundo... que pratique a
caridade e o amor.
Faria novamente... uma meia maratona.
Eu quero... voltar a correr.
Eu posso... tudo que acreditar e cocriar.
Eu acredito... em Deus e em mim mesma.
Trago no peito... o amor.
Não vivo sem... Jesus.
Valeu a pena... investir no autoconhecimento.
A vida me ensinou... que sem gratidão nada
faz sentido.
Quando olho para o céu... penso em Deus.
Adoro... minha vida.
Detesto... nada, tudo é questão de resiliência
e olhar.
Sou grata… por tudo.

KAREN
SPADA

Proprietária do
Instituto KAMI,
ela é empresária e
osteopata

“Aos 13 anos passei por um procedimento cirúrgico e graças a isso descobri minha missão, que era
ajudar as pessoas em seu processo de cura.” E assim começou sua história profissional. Formada
em fisioterapia, é dona do Instituto KAMI, clínica que abriu com uma amiga e que agora completa
12 anos. “Aprendi que para vencer na vida era preciso primeiro buscar a essência do meu ser, saber
quem eu sou, onde eu estou e onde quero chegar. Aprendi que só se vence quando sabemos o
sentindo e a ordem do ser, fazer e ter.” Casou aos 26 anos com Rafael Pinheiro e aos 28 descobriu o
verdadeiro sentido de estar neste mundo: a maternidade (ela é mãe de Pedro Joaquim). Osteopata
de formação, Karen diz que a osteopatia foi um divisor de águas na sua vida. “Através dela me
redescobri e me voltei para a luz do conhecimento, de onde não quero mais sair. Hoje busco mais
que conhecimento técnico na minha área, busco o autoconhecimento. Sem dúvidas, essas buscas
mudaram o meu jeito de ver, agir, falar e pensar.”

Gostos e gestos
Maior obstáculo: o medo que eu
tinha de não ser perfeita.
Melhor amiga: minha mãe Kelly
e minha irmã Camila.
Hábitos: ler e escrever
Maior motivação: a busca
para me aperfeiçoar e
aprender sempre.
Razão ou emoção: razão
com coração.
Fé: pensamento que faz com
que seu poder mental vire
sua realidade.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu irmão
Ayrton, que mora nos EUA e
minha mãe que mora no Japão
Maiores virtudes: a lealdade
e a garra.
Uma mulher que te inspira:
dona Yara Palinkas, uma mulher
que aos 70 anos tem uma força
gigantesca.
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E completando...
Abençoado seja... aqueles que amam e ajudam
o próximo.
Valeu a pena... todo investimento nos meus
estudos, na minha profissão.
Felicidade é... sentir e ver o sorriso e o brilho
nos olhos das pessoas que amo.
Quero ver um mundo... de gente que faz a diferença.
Faria novamente... tudo, porque tudo me
transformou no que sou hoje.
Eu quero... fazer a diferença.
Eu posso... fazer a diferença na vida das pessoas
através da minha profissão.
Eu acredito... que um dia ajudarei a construir
um novo conceito de hospital.
Valeu a pena... encarar o desafio de empreender
e ser líder de um time de profissionais.
A vida me ensinou... que sou aquilo que
determino ser.
Quando olho para o céu... vejo a grandeza e a
beleza da obra de Deus.
Não foi fácil... perder minhas avós, pessoas
que amava, duas grandes mulheres.
Adoro... o abraço forte do meu filho.
Detesto... pessoas com falta de caráter, mentirosas.
Sou grata... pela minha família.

KELLEN
FERRAZ

De bem com a vida, ela atua
como agente internacional
de segurança e é profissional
de educação física

Com uma energia daquelas bem contagiantes, Kellen Ferraz acredita que para vencer na vida é
preciso acreditar no potencial que existe em você. E ela acredita não apenas no seu, mas também
no potencial das pessoas. Sua vida é permeada por coisas intensas; simples, mas intensas. Casada
com Hermínio João Marques, Kellen começou sua trajetória profissional aos 18 anos, quando
começou a trabalhar na American Airlines como agente internacional de segurança. Logo depois
ingressou na Polícia Militar. “Nada é melhor do que lidar com as pessoas nas ruas, foram muitas
experiências que só me fizeram uma pessoa melhor.” Depois veio o convite para ser assessora
executiva do Espaço Guarulhos (sala receptiva da cidade dentro do Aeroporto Internacional).
“Fiquei muito feliz e orgulhosa por representar a minha cidade para o mundo”, diz. Autoridades,
chefes de Estado e de governo, cônsules, príncipes, princesas e turistas estrangeiros ou não,
passaram pelos cuidados carinhosos de Kellen. “Tive e tenho orgulho de tudo que fiz e saber que,
de alguma forma, essas pessoas estiveram presentes na minha vida é o melhor dos troféus!”

Gostos e gestos
Flor: flores do campo.
Signo: Leão.
Maior obstáculo: perder um ente
querido.
Melhor amiga: minha mãe.
Hábito: gosto de dormir bem,
mesmo que por poucas horas.
Maior motivação: estar viva e com
saúde.
Razão ou emoção: os dois, no
tempo e na medida certa.
Fé: é tudo.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Minha família;
haja braços (risos).
Maiores virtudes: lealdade,
coragem e disposição para ajudar
o próximo sempre.
Uma mulher que te inspira: minha
mãe, uma guerreira!
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E completando...
Abençoado seja... a vida.
Valeu a pena... tudo que fiz até hoje.
Felicidade é... amar.
Quero ver um mundo... limpo.
Faria novamente... todas as viagens.
Eu quero... comandar a minha cidade.
Eu posso... fazer tudo aquilo que me faz bem.
Eu acredito...em Deus e sei que é Ele que
me fortalece.
Trago no peito...muito amor e segredos.
Não vivo sem...minha oração e minha
maquiagem.
Valeu a pena...tudo que fiz.
A vida me ensinou...que do mundo não se
leva nada.
Quando olho para o céu...vejo o quanto somos
importantes aqui.
Não foi fácil...tudo que realizei na vida.
Adoro... ser feliz.
Detesto... a ganância.
Sou grata... a Deus, aos meus pais, aos meus
irmãos, ao meu maridinho.

MARI
GIMENES

Fonoaudióloga, ela faz
um lindo trabalho na
Clínica Comunicare ao
lado das sócias

Mari, como é chamada, é formada em fonoaudiologia.“ Trabalhar com algo tão importante como
a comunicação humana foi muito motivador”, diz. Casada com Wagner Mariano Gimenes e mãe
de Heitor e Maria Carolina, a fonoaudióloga é sócia-diretora da Comunicare - Clínica Terapêutica
Multidisciplinar, que conta com duas unidades, uma em Guarulhos e outra em São Paulo. “Somos
em três sócias - eu, Valeria Moura e Fernanda Reis. A maioria dos nossos pacientes são crianças e
adolescentes com diagnóstico de autismo e outros transtornos associados.” Mari busca aprimorar
seus conhecimentos em instituições renomadas, como Harvard, e em outras em Boston, na
Califórnia e na Flórida, locais que visita todos os anos. “Amar o que se faz é preponderante para
termos sucesso em nossas ações. Não medir esforços para buscar o que há de mais novo em
tratamento especializado e associar isso ao atendimento humanizado garante a excelência em
nossos serviços. Temos uma missão e cuidar de vidas é algo muito sério que precisa ir além de
toda dedicação.”

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Escorpião.
Maior obstáculo: aprender a
administrar uma empresa.
Melhor amiga: Soraia.
Hábitos: comer doce.
Maior motivação: meus pacientes
e suas famílias.
Razão ou emoção: coração, muito
coração.
Fé: em Deus sempre.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Minha família.
É vaidosa? Sim.
Maiores virtudes: lealdade,
dedicação, sinceridade, altruísmo
e empatia.
Uma mulher que te inspira:
minha mãe.
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E completando...
Abençoada seja... nossa vida.
Valeu a pena... tudo que já vivi.
Felicidade é... amar e ser amada.
Quero ver um mundo... melhor.
Faria novamente... tudo.
Eu quero... dar o melhor de mim sempre.
Eu posso... tudo o que eu quiser.
Eu acredito... em Deus.
Trago no peito... amor.
Não vivo sem... minha família.
Valeu a pena... toda dedicação.
A vida me ensinou... que devemos fazer o bem
sem esperar nada em troca.
Quando olho para o céu... agradeço a Deus.
Não foi fácil... chegar onde cheguei.
Adoro... estar com minha família, estudar
e trabalhar.
Detesto... pessoas ingratas e falsas.
Sou grata… a Deus, à minha família, amigos,
pacientes e às famílias que confiam em
meu trabalho.

MARIA
MARLY

Cheia de amor e
gratidão, ela se destaca
como cirurgiã-dentista

Apaixonada por sua família e por seu trabalho, Maria Marly é uma daquelas mulheres inspiradoras:
não tem medo de ser feliz, se preocupa com o próximo e, batalhadora, não desiste de seus sonhos.
Realizada tanto pessoalmente quanto profissionalmente, a cirurgiã-dentista acredita que para
vencer na vida é preciso muito trabalho, dedicação e estudos, o que ela fez e faz com muito esmero.
“Sempre com o objetivo de realizar os meus sonhos, porque nenhum obstáculo será grande se a
sua vontade de vencer for maior.” Amorosa e persistente, essa grande profissional é casada com
Horácio Eduardo e é mãe da linda Maria Maitê, sua grande inspiração. Amor não falta!

Gostos e gestos
Flor: rosa.
Signo: Aquário.
Dia da semana: sexta-feira, me
transmite paz e alegria.
Maior obstáculo: recomeçar
depois da perda do meu pai.
Melhor amiga: minha irmã
Maria Marleide.
Hábito: rezar e cozinhar.
Maior motivação: minha
filha Maitê.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: em Deus sempre.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu pai
Luís Antônio.
E vaidosa? Sim, muito.
Maior virtude: o amor ao próximo.
Uma mulher que te inspira:
minha mãe.
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E completando...
Abençoado seja... minha família.
Valeu a pena... tanta determinação e persistência.
Felicidade é... ver o sorriso da minha filha Maitê.
Quero ver um mundo... melhor.
Faria novamente... esperar meu grande amor.
Eu quero... ver sempre o sorriso das crianças.
Eu posso... ser feliz.
Eu acredito... num futuro melhor.
Trago no peito... amor, amor e amor.
Valeu a pena... acreditar nos meus sonhos.
A vida me ensinou... que chorar alivia, mas sorrir
torna o mundo mais bonito.
Não foi fácil... as conquistas.
Adoro... amigos verdadeiros.
Detesto... ingratidão.
Sou grata... à minha família; ao meu amor
Horácio, minha filha, que me faz a mãe mais
feliz do mundo; em especial, a dona Lindaci, que
cuidou e cuida tão bem de mim; às minhas irmãs
por me amarem tanto; à dona Eunice por tantos
conselhos positivos e aos meus pais, seu Luis e
dona Francisca, por me educarem tão bem e me
ensinarem a amar e respeitar o próximo. Amooo!

MICHELLE
CANTUÁRIA

Fisioterapeuta, ela
comanda o Instituto
Kami ao lado da sócia
Karen Spada

Ela se formou em 2007 e desde então vem descobrindo seu propósito de vida: auxiliar no processo
de cura e conscientização das pessoas. “Quando conheci a Karen Spada, descobrimos interesses
em comum e decidimos montar o Instituto Kami, que hoje é uma das clínicas de saúde integrativa
com um conceito único em Guarulhos.” Determinada, Michelle diz que pra vencer na vida é preciso
resiliência, persistência, buscar, ousar e criar quantas vezes forem necessárias. “Não espere que o
mundo mude, provoque mudanças em você mesmo. É assim que sou... uma trajetória de busca de
conhecimento e sucesso.” Mãe de Vitor, Gustavo e Guilherme, a empresária se casou com William
Gois. Ela conta que nesses anos passou por muitos obstáculos profissionais e pessoais, mas que
com muita fé em Deus, superou todos. Sensível e solidária, a fisioterapeuta também comenta com
carinho sobre sua sócia e amiga. “Tenho uma gratidão enorme pela Karen Spada. Sem ela nossa
empresa não teria a força que tem hoje. Sei que o Instituto Kami é o início de algo muito maior, pois
a fisioterapia e a saúde integrativa merecem mais conceitos de cura”.

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Sagitário.
Maior obstáculo: o medo, o maior
obstáculo para o sucesso.
Melhor amiga: minha mãe.
Hábitos: ser gentil.
Maior motivação: força para lutar.
Razão ou emoção: acho
interessante o equilíbrio
entre ambos.
Fé: meu alicerce.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meus avós que
já se foram.
É vaidosa? Sim.
Suas maiores virtudes: coragem,
determinação, honestidade,
respeito, tolerância e paciência.
Uma mulher que te inspira:
minha mãe.
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E completando...
Abençoado seja... os dias que virão.
Valeu a pena... minha dedicação aos estudos.
Felicidade é... poder estar com quem se ama.
Quero ver um mundo... melhor e mais consciente.
Faria novamente... tudo o que fiz pelo
crescimento do Instituto Kami.
Eu quero... mais ascensão profissional
e empresarial.
Eu posso... tudo.
Eu acredito... no poder da palavra.
Trago no peito... um coração apaixonado.
Não vivo sem... minha família.
A vida me ensinou... que não podemos desistir
dos nossos sonhos.
Quando olho para o céu... sinto a presença do
meu Deus.
Não foi fácil... mas consegui.
Adoro... viver.
Detesto... hipocrisia.
Sou grata... por minhas conquistas.

MILLENE
FIGUEIREDO

Empresária da
moda, ela comanda
sua boutique com
elegância e simpatia

“Sempre quis ser a melhor e para isso quis fazer mais do que as outras: treinar mais, me dedicar
mais, estudar mais...” E toda essa dedicação deu mais do que certo, já que Millene seguiu a carreira
de atleta por quinze anos, dez deles dedicados ininterruptamente à seleção brasileira de handebol,
sendo várias vezes campeã sul-americana e pan-americana e participando de vários mundiais e
das olimpíadas de Atenas em 2004. Casada com Erick Keller Luque e mãe de Joaquim, Millene fala
que determinação, foco e trabalho são essenciais para vencer na vida. E em 2013 a vida de Millene
tomou outro rumo e ela passou das quadras para o mundo da moda, inaugurando sua boutique,
a Micca Figueiredo. “Hoje, graças a Deus, estamos crescendo a cada dia e somos referência
em boutique multimarcas, trabalhando com marcas superconceituadas no cenário nacional.”
Realmente um luxo!

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Aquário.
Maior obstáculo: morar sozinha na
Espanha para jogar handebol.
Melhor amiga: poucas e boas!
Hábitos: academia todos os dias.
Maior motivação: meu filho.
Razão ou emoção:
geralmente emoção
Fé: em Deus.
É vaidosa? Um pouco. Cuidados
básicos, sem exageros.
Maiores virtudes: persistência.
Amo desafios e, principalmente,
vencer todos eles.
Uma mulher que te inspira:
minha mãe Eduarda.
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E completando...
Abençoado seja... quem pensa no próximo.
Valeu a pena... a carreira de atleta.
Felicidade é... ver a felicidade do meu filho.
Quero ver um mundo... com mais igualdade.
Faria novamente... o parto normal, experiência
mais incrível da vida.
Eu quero... ser feliz.
Eu posso... tudo o que me predispor a
fazer 100%.
Eu acredito.... em Deus.
Trago no peito... uma fé inabalável.
Não vivo... sem meu filho.
A vida me ensinou... que sozinha não
somos ninguém.
Quando olho para o céu... agradeço.
Não é fácil... maternar, mas é a melhor coisa
do mundo.
Adoro... amamentar meu filho.
Detesto... injustiça e ingratidão.
Sou grata... a meus pais pela educação e
formação de caráter.

NARJARA
MONTEFUSCO

Médica
dermatologista, ela é
apaixonada pela família
e pela profissão

Feliz com suas conquistas, a médica dermatologista acredita que respeito, responsabilidade, muito
estudo, amor pelo que se faz e muita entrega são requisitos para o sucesso. “Engraçado pensar em
vencer na vida... Pouco tempo atrás eu pensaria que minha vitória seria conseguir me realizar na
profissão que escolhi e que me faz tão feliz, mas é mais que isso. Hoje, com o caminho que escolhi
seguir, com as amizades que cultivei e com as pessoas que me cercam, considero que sucesso de
verdade é chegar no consultório e estar feliz ao longo de um dia inteiro, pegar meu filho na escola,
abraçá-lo, saber que estou fazendo o melhor que posso e me sentir bem com isso”, reflete. Casada
com Carlo Rodrigo Duarte e mãe do Jorge, Narjara se destaca como uma daquelas supermulheres,
dedicada à família e reconhecida por seu trabalho de excelência. “Acho que o reconhecimento, seja
em que aspecto for da sua vida, vem da verdade e do amor pelo que se faz, pela entrega”, finaliza.

Gostos e gestos
Flor: adoro orquídeas.
Signo: Câncer.
Maior obstáculo: não saber lidar
com o luto de maneira leve.
Melhor amiga: dona Regina,
minha mãe.
Hábitos: ler, fazer atividade física
e conhecer novos tratamentos
dentro da minha especialidade.
Maior motivação: a felicidade
da minha família e dos meus
pacientes.
Razão ou emoção: sem dúvida
alguma é emoção!
Fé: é a base de tudo que me guia.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu filho.
Maior virtude: a verdade
nas relações.
Uma mulher que te inspira: minha
avó materna, uma mulher forte,
guerreira.
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E completando...
Abençoado seja... cada dia que temos para viver.
Valeu a pena... cada segundo que foi verdadeiro.
Felicidade é... estar perto da família.
Quero ver um mundo... onde todos possam se
ver como irmãos.
Faria novamente... o que fiz para ser a médica que
sou hoje.
Eu quero... me sentir melhor a cada dia.
Eu posso... ser mais forte do que já imaginei.
Eu acredito... em amizades verdadeiras.
Trago no peito... minha família.
Não vivo sem... minha família.
Valeu a pena... tudo para chegar até aqui.
A vida me ensinou... que a educação e o respeito
são as coisas mais importantes que
podemos carregar.
Quando olho para o céu... lembro daqueles que
amo e que olham por mim.
Não foi fácil... mas cá estamos, mais fortes.
Adoro... maratonar séries.
Detesto... falsidade e mentira.
Sou grata... por tudo que tenho: família, amigos e
minha profissão.

RENATA
INAGAKI

Dedicada à profissão, a
esteticista é especializada
em pós-operatório e estética
com resultado imediato

Renata Inagaki começou sua vida profissional como babá, já demonstrando o quanto gostava do
ato de cuidar. “Me encontrei cuidando e transformando a vida de pessoas, devolvendo a elas a
autoestima e qualidade de vida”. Por isso, foi atrás de realizar seu sonho. Renata se formou em
estética, fez especialização em pós-operatório e partiu para a estética com resultado imediato.
“Hoje sou pupila da Renata França, método de massagem que as mulheres veem o resultado na
hora. E eu, amo cada minuto da minha vida como profissional da saúde. Venci com a ajuda da minha
família, dos meus amigos e, principalmente, das minhas clientes, que sempre acreditaram em
mim”. Falando em família, a esteticista é mãe amorosa de Raul e Giovanna. “Tive muitos motivos
pra desistir, mas foi como uma obra: cada pessoa que passou pelas minhas mãos tinha um bloco
para contribuir com minha história. Sou muito grata de todo meu coração”.

Gostos e gestos
Flor: rosas.
Signo: Aquário.
Maior obstáculo: ser mãe de um
filho especial e ser mãe solteira.
Melhor amiga: minha mãe.
Hábitos: fazer tudo perfeito rsrsrs
Maior motivação: criar meus
filhos e montar um spa para
minhas clientes.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: no meu Deus lindo que
amo tanto.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu pai amado.
Maiores virtudes: Persistência e
dedicação
Uma mulher que te inspira:
Juliana Paes.
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E completando...
Abençoado seja... meus clientes.
Felicidade é... saber que muitas pessoas vibram
por mim e me amam de coração.
Quero ver um mundo... com pessoas que queira
bem a seus irmãos.
Faria novamente... muitas viagens.
Eu quero... um spa lindo pra receber
minhas clientes.
Eu acredito... em Deus todo poderoso.
Trago no peito... a fé e a esperança.
Não vivo sem... minha família.
Valeu a pena... aprender com meus erros.
A vida me ensinou... que pouco com Deus
é muito.
Quando olho para o céu... tenho gratidão
por tudo.
Não foi fácil... ser quem me tornei.
Adoro... meu trabalho.
Detesto... pessoas que tentam ser o que não são.
Sou grata... a todas as clientes que acreditam em
mim e no meu trabalho.

SHEILA
BRAUER

Versátil, ela atua como
corretora de imóveis e é
também empresária da
moda

Eis aqui uma mulher batalhadora! Há cerca de nove anos, Sheila Brauer vivia uma situação não tão
confortável. “Estava literalmente em uma situação difícil. Já tinha pensado em várias alternativas,
foi então que resolvi tentar como corretora de imóveis.” Sabendo que humildade e determinação
são necessárias para vencer na vida, ela fez um curso na área e começou a galgar seus caminhos,
indo a plantões de vendas a pé e, às vezes, levando seu filho Diego; a empresária é casada com
Walter Baron Brauer. “Comecei fazendo muitas amizades e determinei que se ali Deus tinha me
colocado, era ali que ele iria me exaltar. E foi o que aconteceu. Trabalhei muito, mas há dois anos
consegui abrir minha própria imobiliária e é uma benção”, conta. Recentemente outra vontade veio
à tona: abrir uma loja de roupas plus size. Sheila começou com vendas on line e logo depois abriu
sua boutique do jeito que sonhava. “E tudo isso para honra e glória do nome de Deus. Daqui em
diante vou trabalhar mais ainda, mas na certeza do sucesso!”

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Capricórnio.
Maior obstáculo: ouvir todos
dizerem que não ia dar certo;
tive medo.
Melhor amiga: minha mãe.
Hábito: persistência.
Motivação: minha mãe, minha avó
e meu filho.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: sempre em Deus.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu avô.
É vaidosa? Muito.
Maior virtude: ética.
Mulher que te inspira:
minha mãe
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E completando...
Abençoado seja... aquele que confia sua
vida a Deus.
Valeu a pena... tentar.
Felicidade é... ter minha família.
Quero ver um mundo.... sem fome e
sem preconceito.
Faria novamente... meu filho.
Eu quero... ser feliz.
Eu posso... tudo que Deus permitir.
Eu acredito... em Deus.
Trago no peito... a felicidade e a esperança.
Não vivo sem... Deus e minha família.
Valeu a pena... acreditar em mim.
A vida me ensinou... que não devemos desistir.
Quando olho para o céu... digo o quanto
sou grata.
Não foi fácil... e quem disse que seria.
Adoro... gente de verdade.
Detesto... arrogância.
Sou grata... a Deus, família e aos amigos que
sempre estão a minha volta.

SULEYMA
MATHIAS

Focada, ela é
proprietária do Spaço
Vip Nails e instrutora de
alongamento de unhas

Suleyma Mathias é uma mulher de garra e determinação, daquelas que inspiram muita gente por aí.
Ex-bancária, ela tinha uma carreira promissora e estável, mas não se sentia feliz profissionalmente.
Cheia de vontade e sabendo bem o que queria, resolveu mudar o rumo de sua vida, de bancária
para trabalhar com o que mais amava: unhas! As críticas vieram, mas Suleyma as enfrentou
corajosamente ao lado do marido Kinho e dos filhos Tainá, Pamily e Luiz Henrique, além de Luanna
e Lhidiane, filhas do coração. “Fui considerada louca por desistir de uma carreira promissora para
fazer unhas”. Mas as coisas mudaram e, hoje, super-realizada profissionalmente e certa de ter feito
a melhor escolha, comemora seu Spaço Vip Nails. Satisfeita com o caminho que escolheu, Suleyma
leva graça e autoestima para a vida de muitas mulheres. Um bem conquistado com muita força de
vontade e persistência. Merece palmas!

Gostos e gestos
Flor: rosa.
Signo: Câncer.
Dia da semana: segunda-feira,
porque se inicia uma nova etapa.
Maior obstáculo: nenhum.
Melhor amiga: minha mãe.
Hábito: estudar.
Maior motivação: minha família.
Razão ou emoção: canceriana que
sou, emoção.
Fé: é tudo.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meus irmãos
falecidos.
É vaidosa? Muito.
Maior virtude: persistência.
Mulheres que te inspiram:
minhas filhas.
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E completando...
Abençoado seja... esse ano.
Valeu a pena... tudo o que passei.
Felicidade é... ter minha família.
Quero ver um mundo... sem inveja.
Faria novamente... tudo.
Eu quero... paz.
Eu posso... tudo.
Eu acredito... na humanidade.
Trago no peito... felicidade.
Não vivo sem... Deus.
Valeu a pena... ter tentado.
A vida me ensinou... que temos que confiar.
Quando olho para o céu... só tenho gratidão.
Não foi fácil... mas valeu a pena.
Adoro... Deus.
Detesto... falsidade.
Sou grata... a Deus.

THAÍS
BRISOLA

Empresária,
ela está à frente
do Maia Coworking

Nascida em Guarulhos, em uma família de empreendedores, Thaís Renata Brisola é expert
em buscar boas oportunidades. Bacharel em direito e pós-graduada em MBA em marketing,
empreende há quase 20 anos, tendo atuado em diversos segmentos: logística, informática,
cafeteria, restaurante... “Atuei bons anos na área da educação e atualmente estou à frente do
Maia Coworking, com uma unidade no Bosque Maia e prestes a inaugurar uma segunda no Parque
Shopping Maia”, conta. Questionada sobre os segredos para uma vida de sucesso, Thais diz
que “vencer na vida é conhecer, amar e acreditar no que se faz, é vencer seus próprios medos e
incertezas, é transformar sofrimento em aprendizagem e nunca desistir por maiores que sejam as
quedas”. Com um coração enorme, ela é casada com Francisco Bonduki e é mãe de sete filhos de
quatro patas: os gatos Vick, Judite, Léo, Amora e Maia; Moleque, o cachorro; e o coelho Bob, todos
resgatados das ruas. Um exemplo a ser seguido. Pura inspiração!

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Peixes com ascendente em
Áries.
Maior obstáculo: o machismo.
Sucesso, liderança, poder e
dinheiro ainda são vistos como
espaços masculinos.
Melhor amiga: minha amada mãe
Vera Brisola.
Hábitos: aprendizagem contínua.
Maior motivação: Ajudar pessoas,
solucionar problemas, enfim, ter a
chance de criar ambientes em que
outros possam se beneficiar.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: Deus.
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu avó
Victorio Capovilla.
Maiores virtudes: sinceridade,
determinação e persistência.
Uma mulher que te inspira:
Malala Yousafzai.
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E completando...
Abençoada seja... a vida, que se refaz em nós
todas as manhãs.
Valeu a pena... todo o aprendizado para chegar
até aqui.
Felicidade é... estar ao lado da nossa família.
Quero ver um mundo... mais justo e
menos violento.
Eu quero... ser feliz todos os dias.
Eu posso... superar todos os obstáculos.
Eu acredito... na vontade essencial da
transformação.
Trago no peito... muita esperança.
Não vivo sem... meus bichos.
Valeu a pena... tudo o que eu passei até aqui.
A vida me ensinou... que amanhã é sempre
um novo dia.
Quando olho para o céu... agradeço a Deus por
mais um dia.
Não foi fácil... mas eu consegui.
Adoro... aprender algo novo todos os dias.
Detesto... hipocrisia.
Sou grata... à minha família e aos meus amigos.

ZANA
GUIMARÃES

Empresária da moda,
ela arrasa com sua
boutique icônica

Proprietária da boutique que leva seu nome, Zana Guimarães vem colecionando clientes e
seguidoras. Batalhadora, conta que nada na sua vida foi fácil e que foi preciso muito trabalho para
chegar onde chegou. “Vencer na vida requer muito trabalho, porém, com muita dedicação, garra
e amor fica mais fácil. Com honestidade, responsabilidade, ética profissional e, acima de tudo,
respeito pelo meu cliente, tudo flui positivamente e só proporciona crescimento”. Casada com
João Paulo e mãe de Nicolas, João Pedro e Lorenzo, Zana comenta emocionada que este ano
perdeu a pessoa mais importante de sua vida: seu pai. “Meu inspirador, meu guerreiro... Posso dizer
que tudo que aprendi como pessoa foi com ele: ser honesta, trabalhadora, responsável, verdadeira
e, acima de tudo, ter um bom coração. Ele se foi, mas a dor e a saudade ficaram.” Agora, Zana segue
em frente com o apoio de tantos que querem seu bem, incluindo sua família e seus amigos. Uma
mulher forte e guerreira!

Gostos e gestos
Flor: orquídea.
Signo: Escorpião.
Maior obstáculo: lidar com
pessoas más, em todos
os sentidos.
Melhor amigo: Jesus.
Hábitos: fazer meu cabelo
praticamente todos os dias.
Maior motivação: minha família.
Razão ou emoção: emoção.
Fé: em tudo!
Quem gostaria de abraçar
carinhosamente? Meu guerreiro,
meu pai.
É vaidosa? Sim, muito.
Maiores virtudes: honestidade
e caridade.
Uma mulher que te inspira:
minha mãe, por cuidar tão bem
da família.
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E completando...
Abençoado sejam... todos de bom coração.
Valeu a pena... tudo que passei até aqui.
Felicidade é... viver com gratidão.
Quero ver um mundo... menos individualista.
Faria novamente... tudo que meu pai me pediu
antes de falecer.
Eu quero... ser um exemplo de mulher, mãe, filha,
esposa e amiga.
Eu posso... eu consigo, eu tenho Deus na
minha frente.
Eu acredito... em um Santo Espírito que muda
todas as coisas.
Trago no peito... uma saudade enorme do
meu pai.
Não vivo sem... meus filhos, família, meu trabalho.
Valeu a pena... trabalhar tanto e saber que ainda
vai valer muito mais.
A vida me ensinou que... nada é fácil ou vem fácil,
mas que no final vem a recompensa.
Quando olho para o céu... só sinto saudades.
Não foi fácil... chegar até aqui e não será fácil
avançar mais e mais.
Adoro... Jesus.
Detesto... pessoas soberbas e arrogantes.
Sou grata... a Deus por exatamente tudo.
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Com talento e profissionalismo, mostraram o seu melhor.
Gratidão eterna!
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