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Gente,
Dia Internacional da Mulher, data que relembra as milhares de mulheres
incríveis que vêm lutando por um mundo melhor.
Protagonistas de grandes eventos que mudaram a história da
humanidade, infelizmente, nem sempre receberam os créditos ou o
reconhecimento por seus atos.
Quantas deixaram suas marcas ao lutarem por mais direitos. Elas estão
em todos os lugares: nas empresas, na música, na arte, na moda, nos
tribunais, nos consultórios, no jornalismo, nas universidades, no cinema,
na literatura, nos esportes… ufa!
São muitas, e que sorte a nossa!
E para celebrar todas elas, temos aqui Mulheres Incríveis e inspiradoras
que transmitem força, coragem, determinação e muuuuito poder! E são
guarulhenses de nascimento ou de coração.
Veja quantas delas fazem parte desse time.
Que orgulho!!
E que privilégio poder contar um pouquinho de suas trajetórias de vida
nesta edição tão especial e tão única… onde não caberia outra palavra a
não ser... GRATIDÃO!!
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ALINE
COSTA
Empresária e advogada
“Me sinto plena em busca da justiça.
Advogar é minha maior paixão”

M

ãe, esposa, mulher batalhadora, empresária e advogada que luta diariamente
para conquistar seu espaço no mercado
de trabalho e seu lugar de fala na sociedade,
rompendo todos os dias o machismo estrutural.
Essa é Aline Saraiva Costa, mãe de Guilherme
e esposa de Joildo Santana Santos. Advogada
especialista e pós-graduada em Business
Coach, Coach Jurídico e Life Coach, ela
também é administradora, palestrante e sócia
da Santana & Saraiva Advogados Associados
e da SS. Brazil Partners. Determinada, conta
que seu grande desafio foi concluir o curso de
Administração e a pós-graduação em Direito,
vendendo chocolates e trufas. Com escritório
sedimentado na cidade e atuando nas diversas
áreas jurídicas, outro desafio foi criar ao lado
do marido e sócio, em meio à pandemia, a SS.
Brazil Partners, empresa de intermediação de
negócios, que interliga diversas empresas no
Brasil e no mundo. “Minha maior conquista foi
ter me reinventado em momentos difíceis e
minha maior paixão é advogar. Após mais de
20 anos atuando, concluo que a advocacia não
é a profissão das certezas, mas das esperanças.
A maior parte das minhas esperanças foram
alcançadas na advocacia. Se não foram todas,
a culpada fui eu, que exagerei nos sonhos ou
negligenciei no esforço, mas me sinto plena
em busca da justiça dos meus clientes.”
Natural de São Paulo, a empresária afirma que
seu grande propósito é empreender cada
vez mais e melhor. Respeito, honestidade e
empatia são valores importantes para ela, que
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conta que o nascimento do filho Guilherme
foi o grande acontecimento de sua vida. “Ele
é a pessoa mais importante pra mim”, diz. O
tempo para ela é o tesouro mais precioso.
“Muitas pessoas passam a vida em busca de
prestígio, riquezas e bens materiais ou posses,
mas, valioso mesmo é o tempo, um bem finito,
um recurso escasso, uma dádiva que não pode
ser acumulada. Você só vive cada segundo
uma vez. Depois disso, este segundo nunca
mais voltará!” Quando não está trabalhando,
Aline gosta de ouvir uma boa música, fazer um
curso ou aprender algo novo e viajar. Também
gosta de caminhar e assistir um bom filme.
Reinventar-se faz parte de seu desafio pessoal.
E muito dessa força vem do exemplo da sua
mãe Aurea, que se casou com seu pai quando
tinha 15 anos. “Uma mulher que conquistou
seu espaço na defesa de sua família.” E depois
de tantos bons exemplos, hoje Aline procura
fazer o bem na medida que lhe cabe: se reúne
com amigos para obras de caridade, como
distribuição de comida a moradores de rua,
festas e chás da tarde em asilos e orfanatos.
Também mobiliza parceiros para orientação
jurídica em comunidades, atuando pro bono
em diversas ações para pessoas carentes.
“Num mundo egoísta e individualista, aqueles
que conseguem romper o casulo descobrem
um novo modo de vida, mais gratificante e
socialmente relevante, pois contribuímos
para uma vida melhor, mas principalmente
melhoramos a nós mesmos.”

ALINE
SANTOS
Empresária
“Não existe sucesso sem autoconhecimento”

E

la trabalhou durante anos com comércio
exterior, dentro de um escritório, mas
resolveu mudar totalmente e migrar de
profissão, o que para ela foi muito desafiador.
Hoje, Aline de Souza Santos trabalha na
Ótica Esplendor ao lado do marido Hugo de
Melo Santos, com quem fundou sua marca
própria, a Nine One Óculos. “Me encontrei e
descobri que sou muito comunicativa, adoro
esse mundo da moda e também amo ajudar
as mulheres a se sentirem lindas, usando
um belo óculos! Hoje sou muito mais ativa
e realizada profissionalmente. Trabalhando
no meu negócio, construo diariamente uma
relação de muita confiança e união com o meu
esposo e meus clientes”, conta. Determinada
e de coração gentil, Aline é sonhadora por
natureza e como boa aquariana que é, ama se
reinventar, não gosta de rotina ou monotonia
e está sempre buscando novos desafios, sejam
profissionais ou pessoais. Mas tem uma coisa
que ela não se importaria em repetir. “Meu
casamento foi o acontecimento que mais me
marcou. Casaria novamente com a mesma
pessoa. Meu esposo é a pessoa que mais me
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inspira. Aprendo muito com ele e sou uma
pessoa melhor através dele.” E é justamente
por meio da empatia que Aline contribui para
um mundo melhor. “Minha forma de colaborar
é sendo amorosa com as pessoas, e é dessa
maneira que gostaria de ser tratada. Quando
você doa o seu melhor, o universo retribui.” E o
propósito da empresária é expandir sua mente
e cuidar dos seus pensamentos para que, a
partir daí, o sucesso profissional também venha.
“Não existe sucesso sem autoconhecimento”,
completa. Aproveitando a deixa, Aline fala que
sucesso é viver bem com sua família, seu bem
mais valioso, e prosperar no trabalho para
poder dar uma vida confortável para eles.
Aliás, ser dona do próprio negócio foi a grande
conquista profissional desta empresária, que
tem na humildade um de seus valores mais
importantes. “Somos todos iguais”, diz. E ela
é assim, “apaixonada pela vida... por viagens
(ama conhecer novos lugares), por comida,
adora dirigir, dormir, contemplar o universo,
amar, sorrir e agradecer por essa dádiva. Sou
imensamente grata a Deus por meu esposo,
meus pais, minha saúde e minha vida.”

ANA CRIS
CAMPELO
Consultora de imagem
“O real poder da moda está em transmitir
o valor que habita dentro de cada coração”

M

ãe, filha, amiga e parceira, Ana Cris
Campelo é uma mulher alegre, de
bem com a vida e um pouco tímida,
apesar de não parecer. É amante do novo, do
que faz bem ao outro, do autoconhecimento,
da moda e do que ela tem de lindo. Meditar,
dançar, ler um bom livro e jogar conversa fora
faz parte de suas escolhas sempre que tem um
tempinho livre, assim como viagens e beach
tênis. Na adolescência, Ana Cris sonhava em
trabalhar com publicidade e já era modelo e
promoter. Mas a vida a levou para o caminho
dos números. “Me joguei na área financeira
por quinze anos, conquistei muitas coisas e
vivi minha maior realização: ser mãe.” Ana tem
duas filhas, Milene e Larissa, e é puro amor
por elas. “A maternidade é algo divino, desde
a descoberta até o nascimento. Sem dúvida,
foram os momentos mais importantes da
minha vida.” Quando se desligou do seu último
emprego em meio a pandemia, resolveu
arriscar e realizar um antigo sonho: trabalhar
com publicidade no mundo da moda. “Desde
então estou nesse crescimento e hoje me sinto
realizada. O que me fez chegar onde estou vem
muito do desafio que encontrei de uns anos
pra cá. Tive que me adaptar a uma nova forma
de conviver e me relacionar com as minhas
filhas após uma separação e logo depois de
ter saído da empresa que trabalhava. Foram
dois ciclos que se fecharam e que me fizeram
olhar para mim e me perguntar: E agora,
quem é você? O que você vai fazer? Mas isso
me fez acordar e ir atrás dos meus sonhos”,
comenta. Hoje, sua maior paixão é trabalhar
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com o que ama e ter as filhas ao lado. Juntas,
descobrem e compartilham o melhor que a
moda tem a oferecer. Contribuem ajudando
mulheres a perceber que “o real poder da
moda não está em aderir a uma tendência
ditada pelo mundo externo, mas sim em
transmitir de forma única o valor que habita
dentro de cada coração. Qual o estilo que, ao
se olhar no espelho, faz com que você se sinta
reconhecida, amada e livre para ser quem é?
Quando ajudo mulheres a responderem essa
questão, sinto que contribuo para um mundo
melhor.” A consultora fala que as mulheres
reais são sua maior inspiração, aquelas que
lutam diariamente para dar conta de tudo.
“Mas também vou citar duas influencers que
têm histórias parecidas com a minha, Leila
Ama e Isa Domingues, que se superaram e
são felizes com o que fazem.” E Ana acredita
que o sucesso tem tudo a ver com isso. Para
ela, está diretamente ligado a fazer o que se
ama e encontrar diariamente motivos para
ser feliz. Se puder contagiar alguém com essa
energia melhor ainda! E quando questionada
sobre os valores que considera importantes,
a consultora de imagem lista cinco deles.
“Comprometimento com o próximo (respeito
e empatia), evolução pessoal permanente
(sempre em busca de ser uma pessoa melhor),
qualidade de vida (equilíbrio na vida pessoal
e profissional), lealdade (com o outro, mas
principalmente com você mesma) e segurança
para viver tranquila e em paz.” Eis aqui uma
grande mulher!

ANA PAULA
PEÇANHA
Cirurgiã-dentista
“Sonho com esta profissão desde que eu
tinha seis anos de idade. É meu dom”

S

ucesso é fazer o que se ama todos os dias
e transformar vidas através do sorriso,
gerando autoestima e confiança a muitas
pessoas.” Especialista, mestre e doutora
em prótese dentária, Ana Paula Peçanha é
apaixonada pela odontologia e é proprietária
e diretora da Clínica da Odontopeçanha,
especializada em reabilitação oral. Ariana
romântica, que gosta de ler um bom romance
ou suspense, altamente perfeccionista,
determinada e empreendedora, ela ama bons
vinhos e viagens e tem como hobby a fotografia
profissional. É casada com Júnior Peçanha e
tem dois filhos, Maria Luiza e Carlos Eduardo.
“O acontecimento que mais marcou minha
vida foi o nascimento dos meus filhos! Minha
família é meu bem mais valioso e meu esposo
é a pessoa que mais me inspira. Meu melhor
amigo, meu companheiro, parceiro para todas
as horas! Ele é um empreendedor nato, sempre
otimista, não desanima nem nos momentos
de maiores dificuldades. E está sempre
disposto a recomeçar!” Visionária, a dentista
conta que formar sua equipe profissional treinando, motivando e capacitando novos
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líderes de alto desempenho -, foi um grande
desafio, mas hoje ela comemora. “Minha
maior realização profissional e pessoal é a
concretização de um sonho, de muitos anos
de trabalho: a construção do meu novo
Instituto Odontológico, localizado na cidade
de Guarulhos, com equipamentos de alta
tecnologia, centro de treinamento profissional
e infraestrutura de ponta para melhor atender
meus pacientes.” Para ela, valores como
respeito, honestidade, humildade, empatia e
ética são essenciais, sendo que sua maneira
de contribuir para um futuro próspero
também passa por seu ofício. “Minha forma
de ajudar é compartilhando conhecimento
em áreas específicas da minha profissão, de
modo a informar e educar novos pacientes e
profissionais, capazes de transformar vidas e
realizarem novos sonhos.” Um dos projetos
de Ana Paula é lecionar para profissionais da
sua área e compartilhar todo conhecimento
adquirido durante esses anos. “Sonho com
esta profissão desde que eu tinha seis anos de
idade! Amo artes manuais, este é meu dom.”

ANDREA
ROCHETA
Empresária e micropigmentadora
“Acordar todos os dias e poder trabalhar com
aquilo que escolhi é minha grande paixão”

U

ma mulher forte, batalhadora, dedicada,
prestativa e que está sempre pronta
para entregar o seu melhor. Esta é
Andrea Rocheta, casada com Emerson Furtado
Cavadas e mãe de João Paulo, Maria Eduarda
e Ana Laura. “O nascimento dos meus filhos
foi o grande acontecimento da minha vida”,
comenta. Empresária, Andrea é formada em
educação física há 20 anos, mas se rendeu
a outro dom e hoje atua como designer
de sobrancelhas e micropigmentadora na
sua Unik – Centro de Micropigmentação
e Estética Avançada. A ideia é continuar
crescendo e se especializando cada vez mais,
expandindo os serviços prestados, sempre
valorizando e dando suporte para que sua
equipe continue evoluindo e se tornando cada
vez mais qualificada. Inclusive, sua grande
realização foi ser a primeira profissional de
Guarulhos a ter uma certificação internacional
da maior academia de micropigmentação
do mundo e a primeira pós-graduada em
dermomicropigmentação. “Realizei o sonho
de ter minha própria clínica, trazendo para
Guarulhos um espaço completo, que conta
com uma equipe multidisciplinar e que tem
como objetivo atender de forma personalizada
em um ambiente aconchegante e acolhedor.
Acordar todos os dias e poder trabalhar com
aquilo que escolhi é minha grande paixão.”
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Inspirada por sua mãe, Andrea defende
valores como integridade, ética, honestidade,
responsabilidade e tolerância. “Minha mãe é
uma mulher forte que desde muito nova teve
que assumir o papel do homem da casa, após
meu pai se tornar cadeirante. Mesmo passando
por tanta dificuldade, nunca desistiu, muito
pelo contrário, se destacou profissionalmente
e conseguiu ser uma mãe presente, carinhosa
e dedicada. Um verdadeiro exemplo de vida!”
E ela realmente segue os bons exemplos da
mãe. Sempre esteve envolvida em campanhas
e projetos sociais, como o Corte Solidário, e
agora com a clínica está conseguindo ampliar
a participação, criando uma rede de apoio
entre clientes e funcionários. Mas Andrea
também reserva um tempinho para cuidar da
mente. Ama viajar e conhecer novos lugares,
de preferência ao ar livre e acompanhada da
família. Trabalhos manuais também fazem
parte de seu dia. Sempre que pode produz
objetos de decoração para sua casa e para a
clínica. Dedicada, a empresária acredita que
sucesso é fazer o que se ama. “É a felicidade
de se autoconhecer, de saber onde está, onde
deseja ir e o que pretende realizar. O que
importa é alcançar o sucesso de maneira leve,
sem passar por cima de seus valores, de bem
consigo mesma, equilibrando vida pessoal,
profissional e familiar”, finaliza.

ANDRÉA
VIEGART
Chefe de gabinete
“Gosto de fazer o que me dá satisfação e
pretendo trabalhar até meu último dia de vida”

U

ma ariana irrequieta com ascendente
em Áries, que dorme poucas horas
por noite e acredita em Deus e na
força do Universo sobre todas as coisas e
atitudes. Impulsiva e bastante detalhista,
Andréa Viegart é oito ou oitenta e tem a
justiça como soberana em sua vida. Às vezes
ela fala muito, mas às vezes se cala; tem uma
excelente memória e nunca esquece uma
gentileza. Natural de Piracicaba e mãe de oito
pets, Andréa é jornalista, bacharel em Direito,
técnica em Administração de Empresas, pósgraduada em Direito Penal/Processo Penal e
Gestão Pública. É docente em ensino superior
e especialista em Crimes Ambientais e Direito
Constitucional. É funcionária pública e também
foi professora de português e de técnicas de
redação na rede pública. “O maior desafio que
enfrentei foi sair da vida privada e ingressar
na vida pública. No resultado geral, está se
tornando uma experiência muito gratificante”,
comenta. Extremamente comprometida, ela
conta que sua grande realização foi receber a
incumbência e confiança do prefeito Guti para
criar, implantar e gerir o Departamento de
Proteção Animal do Município de Guarulhos, em
2016. “Sempre segui seu exemplo e orientação
de trabalhar muito e fazer o correto.” Cheia de
personalidade, Andréa tem “pavio curto”, mas
tem toda paciência para cuidar de animais e
plantas. Mas nem tudo foram flores na vida de
Andréa. Sensibilizada, ela conta que passou
por momentos difíceis em outubro de 2005,
quando seu irmão mais velho, o inspetor
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Viegas, da Polícia Rodoviária Federal, foi vítima
de latrocínio ao chegar em casa. “Meu bem
mais valioso é meu irmão Ronaldo.” Dinâmica,
ela afirma que prefere não ter horas vagas e
que sempre está procurando fazer algo. Está
sempre se atualizando, organizando sua casa
ou escrevendo um livro. “Não tenho algo para
chamar de hobby, mas gosto de preencher
álbuns de figurinhas da Copa do Mundo”.
Inspirada por bons escritores, a jornalista
cita Gibran Khalil Gibran. “Ele faz com que
eu tente compreender o Universo, as ações
e reações, o futuro como reflexo do que se
faz hoje e, principalmente, a roda da vida”.
Corintiana, pauta sua vida pelos princípios da
lealdade e honestidade. Valoriza o respeito
e o livre arbítrio e acredita que cabe a cada
um viver sua vida. Objetivos são muitos,
incluindo projetos a médio e longo prazo.
“Gosto de estar bem, fazendo sempre o que
me dá satisfação, sou determinada e pretendo
trabalhar até meu último dia de vida”, afirma.
Feliz, salienta que gosta de muitas coisas
que já fez por ela e por outras pessoas, mas
reforça que nada se compara a sensação de
ter salvado 12 cachorrinhos recém-nascidos
quando era adolescente. “Foi emocionante
cuidar deles, vê-los abrir os olhinhos, deixá-los
saudáveis e conseguir lares para todos. Nunca
me esqueci daqueles meses”. E assim, ela
acredita que sucesso é alcançar seus objetivos
sem passar por cima dos seus princípios. “E ao
ir se deitar sorrir e saber que aquele foi um dia
que você fez o seu melhor.”

CLAUDIA
OBARA
Médica
“Sigo o ditado ‘querer é poder’ e procuro riscar do
meu dicionário as palavras impossível e desistir”

S

empre elegante, Claudia Mika Obara
é um bem para a sociedade. Além de
cumprir seu trabalho brilhantemente
como médica, ela também se preocupa com
outras questões: cuida dos animais, preserva
a natureza e passa valores éticos e morais
para seus descendentes. Natural de ToméAçu, interior do Pará, ela é casada com Getúlio
Soiti Obara, é mãe de Myna, Musashi, Misa e
Massashi e avó amorosa de Victor, Anna e
Yann. Filha dos agricultores Sachiko e Yoshio,
que depois vieram a ser comerciantes, a
médica saiu de casa aos dez anos, indo morar
com os tios, na capital Belém, na intenção de
continuar seus estudos. Sempre estudou em
escola e faculdade pública, exceto no terceiro
colegial, quando ganhou bolsa de estudo por
meio de uma avaliação. “Nas férias retornava
para ajudar meus pais na agricultura. Lembro
que minhas mãos ficavam calejadas de tanto
dirigir trator e capinar. Hoje também tenho
um calo, mas digo que é de estimação por
ter vício de segurar a faca para cozinhar. Diria
que me esforço e corro atrás dos meus sonhos
e desejos. Sigo o ditado ‘querer é poder’ e
procuro riscar do meu dicionário as palavras
impossível e desistir.” Ela conta que seu maior
desafio foi passar no vestibular de medicina,
sendo que sua grande conquista profissional
foi assumir o cargo de diretora, gerente e
chefe nas instituições de saúde que trabalhou
e trabalha. “E ainda a vice-presidência do
Conselho Municipal por reconhecimento”,
completa. Já quando o assunto é conquista
pessoal, a médica comenta que casar foi
uma grande conquista. “Meu marido era
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muito cobiçado”, brinca. “Estamos juntos há
mais de 40 anos e construímos nossa família,
nosso maior tesouro”. Além da família, Claudia
também destaca sua profissão como seu bem
valioso. Entre suas paixões, além do marido,
filhos e netos, está a medicina e a pecuária.
Fundar ONGs para acolher crianças e idosos
assim como animais abandonados está entre
seus projetos de vida. “Também pretendo ser
a melhor e maior criadora de gado nelore da
região e quem sabe do Brasil ou mesmo ser
internacionalmente reconhecida”. E com uma
vida extremamente ativa, a médica comenta
também sobre vários acontecimentos que
marcaram sua vida, incluindo sua formatura,
casamento e nascimento dos filhos e dos
netos. “Embora tenha sido um acontecimento
triste, a morte do meu sogro - há cerca de
um ano e meio – também me marcou muito.
Sinto muito a sua ausência”, pontua. Sempre
defendendo valores como senso de justiça,
generosidade e integridade, Claudia cita
Madre Teresa de Calcutá como inspiração.
“Valorizo profundamente as qualidades que
ela tinha”. Carismática e amorosa, Obara
aproveita seu tempo livre ouvindo música,
cozinhando, assistindo filmes, ficando com
a família e namorando. Também gosta de
artesanato, de jogar Candy Crush, de cavalgar
e viajar. Imensamente grata por sua família, seu
trabalho e por ter sobrevivido a esta pandemia
com saúde, Claudia Mika Obara acredita que
sucesso é conquistar seus sonhos, realizar seus
objetivos e ser reconhecida positivamente
pelos seus atos.

CLERI
LIMA
Fotógrafa
“Agradeço o privilégio de trabalhar com o que tanto amo”

F

otógrafa especializada em família, Cleriana
Cardeal Lima ama a vida e a preservação
de memórias. Casada com Marcos Bezerra
e mãe de Hugo, ela é natural de Paulo Afonso,
na Bahia, e conta que seu grande desafio foi
sair do nordeste, deixar seus pais e vir para
São Paulo recém-casada. Mas ela encarou
os obstáculos e venceu seus medos. Hoje,
se sente feliz com o caminho que escolheu.
“Minha grande realização é exercer a profissão
que amo e vê-la frutificando tanto depois
da difícil decisão de deixar a advocacia.” E
parece que essa foi realmente uma de suas
melhores escolhas, já que é apaixonada por
registrar lindos momentos e por saber que
essas imagens viverão para sempre. “Meu
propósito é conectar famílias ao sentimento
de amor, valorizando o saudosismo e a
preservação de suas memórias”, explica. Aliás,
também passa pela fotografia sua forma de
contribuir para um futuro mais próspero.
“Minha maneira de colaborar para um mundo
melhor é ajudando famílias a preservarem
suas histórias da mais linda e leve forma.
Fotos contam histórias e criam laços de amor
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com quem as compartilhamos”, comenta. E
adivinha o que ela faz nas horas vagas? Tira
fotos! Diz que realmente ama fotografar e
ser fotografada. Respeito, educação, ética e
empatia são valores nos quais acredita, sendo
que sua grande realização pessoal tem tudo a
ver com seu filho. “Me sinto realizada por ser
mãe do filho mais doce e fofo desse mundo.”
Para ela, sua família é seu bem mais valioso e
o nascimento de seu filho foi o acontecimento
mais marcante de sua vida. Sua mãe Maria
Cleonice, por sua vez, é a pessoa responsável
por inspirá-la. “Ela me inspira com sua força,
sabedoria e resiliência”, conta. E o que significa
sucesso para a fotógrafa? “Sucesso é alcançar
os corações. É lá que mora minha meta e que
se baseia os aspectos da minha vida. Tudo que
é feito com amor é valioso”, completa. E diante
de tantas conquistas, Cleriana é pura gratidão.
“Agradeço por ter minha família com saúde,
pelo meu filho com o qual tanto sonhei, pelo
privilégio de trabalhar com o que tanto amo e
pelas amizades lindas que Deus me concedeu
nesta caminhada.”

CLEUSA
SIQUEIRA
Empresária
“Tudo que faço é pautado na ética e na integridade”

U

ma mulher simples, de origem simples,
que passou por momentos difíceis, mas
que sempre transformou os desafios
em energia para ajudar o próximo e crescer
pessoal e profissionalmente. Empresária
poderosa, Cleusa Siqueira tem em sua empresa
Perfect Home sua grande realização. Uma
empresa que cresceu bastante e que hoje tem
uma sólida carteira de clientes, além de uma
excelente imagem no mercado, tudo baseado
na seriedade e no amor pelo que faz. Ética
e integridade são palavras de ordem para a
empresária. “Tudo que faço é pautado nesses
valores. E cobro isso das pessoas do meu
relacionamento pessoal e profissional. Meus
fornecedores, por exemplo, precisam mostrar
que são bons para que eu passe a trabalhar
com eles”, explica. Sucesso para ela é ver
um cliente feliz e satisfeito, e perceber que
conseguiu materializar um sonho. “Sucesso
é sinônimo de competência, de paixão e
determinação”, completa. Feliz e realizada
também na vida pessoal, Cleusa é mãe de
Stefani e Felipe e noiva de Carlos Alberto
Herculano. “Já enfrentei vários desafios, mas
acho que o maior deles foi criar sozinha meus
filhos, batalhando diariamente para garantir
uma vida melhor pra eles. Meus filhos (e hoje
meu neto) são o que tenho de mais precioso
na vida. É uma grande felicidade ver que estão
bem, se desenvolvendo, que são afetuosos e
que têm valores sólidos. Ser mãe é uma das
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minhas maiores realizações”. Além da família,
a empresária tem seus amigos como bens
preciosos. “Sem amigos não somos nada.” E
pelo jeito esses amigos passam muito bem, já
que a empresária adora cozinhar e encontrou
nesse hobby sua maneira de expressar amor
pelas pessoas próximas. E ela não só adora
cozinhar como também adora saborear uma
boa refeição. Brinca que juntou a fome com
a vontade de comer. Gosta de pesquisar
temperos e ervas e experimentar. “Se for com
a casa cheia de amigos, melhor ainda!” Outra
paixão, além do namorado, é viajar, seja por um
final de semana ou por mais tempo. Perto ou
longe. “Viajar faz um bem danado para a minha
alma”, comenta. Pessoa de fé, fala que Jesus é
seu mestre e seu norte. “Esse é o ‘Cara’! Seus
ensinamentos transformaram a vida no nosso
planeta e mesmo depois de dois mil anos ele
ainda faz a gente crescer e ser melhor. Amo
demais!” Grata pela saúde, família, trabalho e
amigos, Cleusa acredita que uma das melhores
e mais eficazes maneiras de contribuir para um
mundo melhor é mudar a si mesmo, se mudar
por dentro e melhorar nossos padrões. E assim
ela segue fazendo história e sendo feliz com
seu propósito de vida. “Ainda tenho bastante
energia para trabalhar, mas quando chegar a
hora quero me mudar para o interior e ter uma
vida mais tranquila e simples. Claro, sempre
com saúde, se Deus quiser.” E que assim seja!

CRIS MELLO
FREITAS
Administradora de empresas
“Somente através da educação uma sociedade se torna mais
justa, equilibrada, com equidade e respeito ao próximo”

U

ma mulher determinada, corajosa,
otimista por natureza, com uma dose
extra de ousadia, bastante impaciente,
amiga, louca pela vida, cheia de fé e
infinitamente grata a Deus. Essa é uma breve
descrição da bela Lilian Cristhiane de Mello
Freitas, mais conhecida como Cris Mello.
Versátil, sua vida profissional se funde com a
pessoal, ambas muito abençoadas até aqui.
Feliz, Cris conta que teve uma carreira como
bailarina profissional muito feliz e produtiva.
Hoje, está à frente de duas empresas e suas
maiores paixões: o Colégio CEAF e a Academia
CEAF Sports. “São minhas grandes conquistas,
mas também meu maior desafio: a criação e
gestão do meu colégio.” Guarulhense e mãe
da pet Nina, a administradora de empresas
é casada com Ricardo Freitas. “Meu marido
me inspira; empreendedor nato, visionário,
determinado, inabalável, com uma alma de luz
e um coração maior que ele.” Honestidade,
integridade, educação, empatia, respeito e
amor ao próximo são valores importantes
para Cris, sendo que seu grande desafio
pessoal foi a compreensão sobre a partida
(falecimento) de sua mãe. “Foi um divisor
de águas. Mas tenho tido também inúmeros
acontecimentos maravilhosos que dariam um
livro.” Paixões são várias, incluindo os que
ama, sua filhota Nina, seu trabalho e a dança.
Amante de artes e viagens, Cris é habitué de
cinemas, teatros, shows, museus... ela gosta
de conhecer lugares e pessoas. Necessária,
contribui para um mundo melhor e mais
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próspero com pequenas e contínuas ações
diárias. “Principalmente, na persistência do
ideal de uma sociedade educada, politizada e
sabedora de seus direitos e deveres. Somente
através da educação uma sociedade se torna
mais justa, equilibrada, com equidade e
respeito ao próximo.” Para ela, sucesso é ter
uma trajetória profissional e pessoal da qual
se orgulhe. “Que te motive a acordar todos os
dias com novos propósitos, com um nível de
energia que possa contagiar os que te ajudam
nessa caminhada... Dinheiro é importantíssimo
para segurança e dignidade, mas é uma das
consequências de escolhas bem-sucedidas.
Sucesso é você estar feliz e se sentir realizada
com aquilo que escolheu. Olhar para si e dizer:
valeu a pena, estou no lugar certo, estou onde
quero estar”, completa. Como projeto de vida,
Cris Mello pretende continuar a empreender
e a empresariar na cidade em que nasceu,
que se criou e que vive. Pretende, apesar
de todas as adversidades e dificuldades,
não só neste momento tão único e atípico,
continuar gerando empregos e colaborando
com as vidas que por ela passam, sejam seus
colaboradores, clientes ou alunos amados. “A
cada formatura dos alunos de nosso colégio,
a cada festa de confraternização de nossa
academia, a cada findar de ano quando nos
juntamos para comemorar mais uma etapa
vencida... vejo que não poderia estar em outro
lugar no mundo. Esse é meu projeto: continuar
assim, rodeada de pessoas iluminadas que me
ajudam na jornada da vida.”

CRISLAINE
FEITOSA
Designer de interiores
“Gosto de estar perto de quem me
faz bem e comemorar a vida”

U

ma pessoa otimista que ama viver e que
tem como propósito de vida transmitir
a importância de sonhar para realizar
e mostrar que todos somos capazes. E ela é
inspiração! Linda e sempre com um sorriso no
rosto, Crislaine Feitosa comemora a grande
conquista de estar completando quinze anos
de profissão. Profissional reconhecida, tem
como marca registrada o talento e o bom
gosto. Para ela, o importante é fazer com amor
o que se propõe. “Ter sucesso é trabalhar
por prazer”, completa. Feliz e realizada
também na vida pessoal, Crislaine é casada
com Carlos Tukamoto e é mãe de Sayuri e
Vinícius. “O nascimento dos meus filhos foi o
grande acontecimento da minha vida. Minha
família é o meu bem mais valioso”, diz. Forte
e determinada, a designer de interiores
conta que ser mãe foi o maior desafio de sua
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vida, mas salienta que sua grande realização
foi formar uma família. Já sua forma de ser
contribuição para o mundo é sendo grata por
todas as coisas. “Sou grata por minha saúde,
pela saúde da minha família, por ter meus pais
vivos e por ter uma profissão.” Sinceridade
e comprometimento são valores que ela
defende, sendo que seu pai é sua grande
inspiração. “Ele veio para São Paulo em 1970
sem saber por onde começar. Um homem de
coragem que superou todos os obstáculos.” E
ela segue seus passos. Sempre muito querida
e admirada, Crislaine Feitosa transborda amor,
o que pode ser notado por meio de uma de
suas paixões: organizar festas para família e
amigos. E sabe o que ela gosta de fazer nas
horas vagas? “Estar perto de quem me faz bem
e comemorar a vida.” Boa escolha!

CRISTIANE
NAKANO
Dentista
“Sucesso é ver a felicidade dos meus pacientes com um
novo sorriso. É poder resgatar a autoestima e aliviar a dor”

E

la contribui para um mundo melhor
transformando sorrisos. Dentista, Cristiane
Nakano realiza seu trabalho com maestria.
É Top Doctor Invisalign, se destacando como
uma das três ortodontistas que mais tratam
casos com Invisalign em Guarulhos. “Em janeiro
deste ano, com muita alegria, trouxe para meu
consultório o Escanner iTero e sua mais alta
tecnologia para a realização de escaneamento
intraoral”, conta feliz. Porém, apesar de sua
odontologia estar totalmente digitalizada,
Cristiane preza pelo atendimento humanizado
e acolhedor. “Tenho imenso carinho e gratidão
pelos meus pacientes e eles sabem disso.
Muitos se tratam comigo há mais de 25 anos”.
Além de atuar no consultório, a dentista
também é coordenadora do Curso Inovar, um
curso de reciclagem para especialistas em
Ortodontia. Também é professora assistente
dos cursos de Atualização e Especialização
da ADOCI. “Acredito muito no potencial de
Guarulhos e tenho grandes parceiros na cidade.
É preciso apoiar quem investe e acreditar
em Guarulhos”, afirma. Realizada, conta que
a mudança do seu consultório, oferecendo
mais conforto aos pacientes, foi sua maior
realização. “Sou grata à minha família, ao
doutor Honório e à doutora Elza. Outra grande
realização foi criar o Curso Inovar, voltado para
especialistas em ortodontia, com o apoio da
ADOCI e do professor Edson. Já recebemos
grandes nomes da ortodontia e alunos de
todo o país e da América do Sul”, comemora.
E quando questionada sobre as pessoas que a
inspiraram, Cristiane fala de Zia Christi e Kelsey
Wirth, idealizadores do sistema Invisalign e
fundadores da Align Technology. Ela conta que
em 1997, quando lançaram este tratamento
inovador, enfrentaram o ceticismo do mundo
acadêmico e as críticas da ortodontia clássica.
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“Foram visionários, quebraram paradigmas e
acreditaram em seu projeto. Hoje, a Invisalign
tem mais de 11 milhões de casos tratados no
mundo. Eles revolucionaram a ortodontia com
o tratamento sem braquetes e iniciaram uma
nova era”, explica. E a vida pessoal também
vai muito bem. Casada com Elcio Yudi Goto,
a dentista é mãe de dois filhos, Gustavo e
Evelyn. “Minha família é meu bem mais valioso
e o nascimento dos meus filhos foi o grande
acontecimento da minha vida. Ter uma família
bem estruturada e um lar em harmonia é a
minha maior realização. E viajar em família é um
grande prazer”, completa. Além das viagens,
no tempo livre Cristiane também adora tomar
um cafezinho no Cali Café e ver as novidades
da moda na Vestore. Gosta de maratonar séries
da Netflix, assistir vídeos no YouTube e ver o
Twitter. Ainda treina duas vezes por semana
com a personal trainer Ariane Pascui. “Também
gosto de dançar. Faço jazz na Rita Camilo há
anos, é minha terapia.” Para ela, valores como
o respeito ao próximo, a determinação e a
disciplina são essenciais e viajar mais, conhecer
novos lugares e novas culturas ao lado da
família é seu projeto de vida. “Outro projeto é
ampliar, este ano, o consultório e trazer muitas
novidades. Aguardem!” Imensamente grata
por sua família, seu trabalho, seus pacientes
e a saúde de todos, Cristiane Nakano Goto
acredita que “sucesso é ver a felicidade dos
meus pacientes com um novo sorriso. É poder
resgatar a autoestima e aliviar a dor. No início
do mês, encerramos o tratamento de uma
senhora de 90 anos! Ela não via a hora de poder
sorrir e também de comer moti, um docinho
japonês. Comprei e entreguei para ela no final
da consulta. A felicidade dela ao ver seu novo
sorriso e a alegria quando entreguei seu docinho
traduz o que é sucesso. Foi emocionante!”

CRISTINA
MARASCO
Designer de interiores
“Minhas atitudes me regem para ser quem eu sou”

S

ucesso é estar viva de corpo e alma”.
E ela é essa vida pulsante! Designer de
interiores, guarulhense e praticante de
tênis, natação e ciclismo, Cristina Marasco
é uma mulher que sonha muito e que corre
atrás para consumar cada um de seus sonhos.
“Minhas atitudes me regem para ser quem eu
sou”, fala. “Dizem que sou brava, mas quem
me conhece sabe que a formiguinha tem
mais poder do que eu”, completa com bom
humor. Hoje, com 53 anos e mãe de Marcella,
a designer busca nos seus aprendizados
os caminhos para seguir, sempre atenta na
intenção de evoluir em cada momento do seu
dia. “Procuro ser minha melhor companhia,
pois assim sei que quem estará a minha volta
terá o meu melhor!” Ser mãe foi um de seus
maiores desafios, sendo que o nascimento
de sua filha provém de inseminação artificial
in vitro. “Ser mãe da Marcella Marasco muito
me orgulha, não só por ter gerado um ser
tão especial e lindo, mas por nunca ter
desistido desse meu sonho de me tornar
mãe. Sou apaixonada por minha filha.” Sua
vida profissional, por sua vez, também a faz
sorrir. Cristina ressalta que tem uma profissão
que a enche de amor e que é extremamente
realizada nos seus resultados. “Cada projeto
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tem a minha total dedicação. Não meço
esforços para fazer o melhor e cada entrega
finalizada me deixa alicerçada para continuar
construindo sonhos.” Sempre defendendo
valores como a honestidade, a designer de
interiores tem como base respeitar o próximo e
sempre se colocar no lugar do outro. E parece
que a vida vem retribuindo. Feliz, Cris conta
sobre um grande acontecimento de sua vida:
sua primeira viagem para o exterior, viagem
essa que fez sozinha. “Saber que atravessei o
Oceano Atlântico e que estava a quilômetros
de distância de casa... me senti com uma força
interna tão grande que soltei um grito que foi
até a lua. Chegar em um país sem falar a língua
local, passar 15 dias sem falar com ninguém,
sendo eu a minha melhor companhia e
dividindo comigo mesma momentos especiais,
me fez conhecer a verdadeira Cristina.” E não
para por aí. Viajar muito está entre os planos
desta incrível mulher, além do propósito de
continuar realizando muitos projetos como
designer. Inspirada por Jesus Cristo, Cris
Marasco é pura gratidão. “Agradeço por meus
pais, por minha saúde, minha criatividade
e por ter capacidade de todos os dias ser
uma pessoa melhor.”

ELAINE
EVANGELISTA
Funcionária pública
“Considero-me realizada por exercer minha
profissão sempre com dignidade”

S

eu propósito de vida é ser feliz e dividir
a felicidade com aqueles que a cercam.
Libriana, vaidosa, sincera e direta, Elaine
Cristina Evangelista sempre procura ser justa
e nunca se esquece dos valores que traz do
berço. Honestidade e respeito às pessoas e aos
animais estão entre eles. Funcionária pública,
ela é casada com Marcelo Scalabrin e é mãe
de Bianca, Sophia, Francisco e Marcelo. “Ser
mãe de meus quatro filhos foi extremamente
marcante, pude perceber o toque do Divino
em minha existência”, comenta. Ela conta que
criar os filhos foi o maior desafio e também a
maior dádiva. “Primeiro os trigêmeos, depois
meu caçulinha... O trabalho sempre foi árduo,
mas a felicidade ao longo do tempo sempre foi
infinitamente multiplicada”, completa. Grata
por sua saúde e de sua família e pelas bençãos
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de Deus, Elaine tem sua mãe como grande
inspiração. “Por tudo que ela representa,
quando eu crescer quero ser igualzinha a
ela”, brinca. Consciente, considera a saúde
como seu bem mais valioso por acreditar ser
o ponto de partida para a realização de outras
aspirações. De bem com a vida, Elaine fala que
sucesso é estar feliz e de bem consigo mesma,
e afirma que o retorno tem sido esplêndido.
Talvez seja resultado do fato de não prejudicar
ninguém e ajudar o próximo dentro de suas
possibilidades. Elaine – que nas horas vagas
gosta de viajar e relaxar corpo e mente – é feliz
e se sente realizada. “Considero-me realizada
profissionalmente por exercer minha profissão
sempre com dignidade, e do mesmo modo na
vida pessoal na medida em que são firmes e
fortes meus laços familiares.”

ERIKA
DE ARAÚJO
Profissional da beleza
“Sucesso é ver o sorriso no rosto das minhas clientes”

U

ma mulher meiga, sonhadora e muito
empoderada. Apaixonada por sua
profissão, ela faz o bem sem olhar a
quem. Profissional de beleza, Erika de Araújo
Lima diz que seu grande desafio foi provar
e mostrar seu potencial profissional. Mas
ela conseguiu! Hoje se sente realizada com
seu lindo estúdio de beleza e imensamente
feliz por ser reconhecida na profissão que
escolheu, felicidade que se completa por
poder compartilhar seu conhecimento. Casada
com Diego Pacheco, a empresária é mãe de
Kailane, Diego e Maria Luiza e tem na família
seu bem mais valioso. Oferecer conforto para
seus filhos é seu projeto de vida e ficar em casa
é um grande prazer. Seus valores são baseados
em coisas que o dinheiro não pode comprar,
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como honestidade e fé. Fé que, inclusive, foi
de grande valia em um dos momentos mais
difíceis que passou na vida, quando quase
perdeu sua mãe. “Mas dou graças a Deus, que
realizou um milagre. Hoje ela está conosco.
Sou muito grata a Deus por me sustentar todos
os dias, à fé, por não me deixar desacreditar
e à minha família, por sempre estar ao meu
lado”, comenta. Forte, Erika é uma batalhadora
nata. “Arranco de dentro de mim forças para
vencer as batalhas do dia a dia.” Determinada,
acredita que “sucesso é ver o sorriso no
rosto das minhas clientes. É dormir com a
consciência tranquila, sabendo que o que
estou fazendo está deixando alguém com a
autoestima mais elevada. O sucesso está em
cada um de nós, basta saber usar!”

FABIANA
NARDINE
Empresária
“A determinação de hoje é o sucesso de amanhã”

U

ma mulher perseverante, que ama o
belo, mas se encanta com o simples.
Devota a Deus, tem uma fé atuante e
muitos sonhos, alguns já realizados e outros
que sabe que ainda irão se concretizar.
Determinada, Fabiana Nardine enfrentou seu
grande desafio quando foi morar sozinha aos
17 anos. “Não tinha a menor noção do que era
a vida, mas Deus me conduziu e hoje chego a
quase meio século vitoriosa.” E provavelmente
essa sensação de vitória tem muito a ver com
sua loja, a Kairós Luxo, a grande realização
de Fabiana. “Minha maior conquista é minha
loja maravilhosa, tão sonhada e idealizada, no
local que sempre desejei (na avenida Renato
de Andrade Maia)... Sem dúvidas, é minha
maior realização profissional. A inauguração
foi um dos dias mais lindos da minha vida”,
conta. Apaixonada por Jesus, a empresária é
pastora da Igreja Renascer em Cristo. “Dou
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aulas de Antigo e Novo Testamento e cuido
das crianças.” Cheia de fé, fala que sua unção
pastoral foi uma grande alegria. Para ela,
lealdade e fidelidade são valores primordiais.
Sua família e suas shih tzus Mel e Meg são
seus bens mais valiosos. Nas horas vagas,
curtir seu lar é uma de suas preferências.
“Amo ficar em casa com meus animais, mas
amo também conhecer novos lugares e uma
boa gastronomia”, esclarece. Sempre muito
grata pela saúde, família, vida espiritual e
por seus animais, Fabiana lembra que o único
lugar onde o sucesso vem antes do trabalho
é no dicionário. “A determinação de hoje é o
sucesso de amanhã”, completa. E sabe quem
a inspira? “Eu! Sou minha maior fã! Com todas
as rasteiras que a vida já tentou me dar, nunca
me dei por vencida, sempre me levanto e
permaneço de pé.” Firme e forte!

FERNANDA
COLOMBO
Cirurgiã-dentista
“Me apaixono todos os dias quando reconstruo,
restauro ou alívio a dor de um sorriso”

M

ãe, esposa, filha, profissional da saúde,
amiga dedicada e leal, que tem como
propósito de vida deixar um legado
de humanização. Essa é Fernanda Colombo,
cirurgiã-dentista casada com Geovane
Colombo e mãe de Samuel e Miguel. Na família
que construiu, ela tem sua grande realização
pessoal e fé em Deus é seu grande bem. Um
dos acontecimentos mais marcantes de sua
vida passa justamente pelos laços familiares.
“Quando sonhei em construir uma família tive
momentos delicados e o nascimento do meu
primogênito Samuel foi um misto de vitória
com explosão de sentimentos maravilhosos”,
conta. Valores como honestidade, humildade
e gratidão são essenciais para Fernanda.
Batalhadora, ela comenta que estudar foi um
grande desafio, já que não tinha recursos
financeiros. Hoje, exercer a profissão de
cirurgiã-dentista é sua grande paixão. “Me
apaixono todos os dias quando reconstruo,
restauro ou alívio a dor de um sorriso. Minha
grande realização é ver que todo esforço
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valeu a pena, ver meus estagiários admirando
minha história de vida e meu trabalho... isso é
um combustível para avançar cada vez mais,
aprimorando meu trabalho.” Sucesso para
ela é ser feliz fazendo o que ama e, assim,
conseguir gerar frutos. Dedicada, Fernanda usa
seu tempo livre para curtir sua família. “Curto
de todos os ângulos.” E quando o assunto é
inspiração ela logo fala de Valéria Prado. “É uma
grande amiga que tem um perfil incontestável
de líder. É organizada, inteligente, sábia, uma
supermãe e conselheira”, afirma. Consciente
de seu papel na sociedade, a dentista conta
que uma de suas formas para colaborar para um
futuro mais próspero é plantando a semente
do bem no coração de seus filhos, por meio
de suas atitudes e reações. Feliz e realizada,
ela sabe agradecer. “Sou grata a Deus pela de
vida, aos meus pais por serem meu alicerce, ao
meu esposo, que é a minha paz... e aos meus
filhos, que enchem meus olhos e meu coração
de alegria a cada instante.”

FERNANDA
SCARAMUCINI
Empresária e biomédica esteta
“Meu propósito é transformar corpos, vidas e mentes”

U

ma mulher dedicada a entregar o
melhor em tudo que se propõe a fazer.
“Ser mediana não é uma alternativa”,
diz. Cheia de sonhos e planos, Fernanda
Scaramucini
trabalha
diariamente
para
executar os planos e tirá-los do papel. “Me
dedico à profissão com responsabilidade e
o cuidado necessário para transformar a vida
das minhas pacientes.” Poder trabalhar com
o que ama é sua grande realização, além
do fato de sempre se especializar no que
há de mais moderno e tecnológico. Mãe,
esposa e amiga, ela é dedicada, persistente,
cheia de vida e de vontade. Casada com
Renan Scaramucini, Fernanda é mãe de
Carolina e fala que a maternidade foi o maior
desafio que enfrentou. “O fato de colocar as
vontades, desejos e necessidades de outras
pessoas a frente das suas, sem dúvidas, é
desafiador”, explica. Carolina é sua grande
paixão, sendo que o nascimento da filha foi o
acontecimento mais importante de sua vida.
Fernanda também comemora por ter ao seu
lado pessoas que a completam e contribuem
sempre para as suas evoluções. Honestidade
e empatia são valores importantes para ela,
que considera a vida seu bem mais precioso.
Quando o assunto é inspiração, a empresária
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diz que “muitas pessoas a inspiram. Olhar com
carinho o potencial, a vontade e os motivos
pra seguir... me motiva por entender que cada
um carrega seus medos e monstros, que, por
vezes, podem ser maiores ou piores que os
nossos. Me inspira ver o quanto as pessoas
são humanas e resilientes.” Sua forma de dar
contribuição para o mundo é sendo empática
e também resiliente, tentando enxergar o
próximo com os olhos dele e repassando para
sua filha a necessidade de “abraçar” causas. Já
seu propósito é transformar a vida das pessoas
através do seu trabalho, contribuindo com a
melhora da forma com que se enxergam e
ajudando de alguma maneira na autoaceitação.
“A maioria das pessoas são carentes de si
e se perdem ao tentar agradar aos outros.
Meu propósito é transformar corpos, vidas
e mentes.” Grata por sua família, pela saúde
de todos, pela vida e pelo amor que a cerca,
Fernanda adora viajar, treinar e ocupar a mente
com o que a faça se sentir inteira. Decidida
e consciente, ela é enfática ao falar sobre
sucesso. “É poder estar em qualquer lugar
onde você mesma possa e queira se colocar
por mérito, sem precisar passar por cima de
ninguém. Sucesso é ter quem te olhe e te
admire por ser quem você é.”

FLORIPES
NICOLUCCI
Do lar
“Gosto de lembrar apenas das coisas boas
e curtir o melhor da vida”

U

ma pessoa linda e vencedora que
chega aos 85 anos com saúde e muita
vontade de viver, o que considera uma
verdadeira benção, já que a vida não lhe foi
fácil. “Quando olho para trás e vejo o quanto
tive de labutar... estar aqui para contar minha
história é gratificante. Hoje, gosto de lembrar
apenas das coisas boas e curtir o melhor da
vida”, comenta. Natural de Regente Feijó,
Floripes Nicolucci, nossa querida dona Flor, é
mãe dedicada de Silvia, Paulo, Sonia, Celio e
Sandra. “Criar meus cinco filhos, educando e
ensinando a serem pessoas do bem, foi o maior
desafio que enfrentei na vida.” Vê-los formados
na faculdade com sua ajuda e incentivo foi
sua grande conquista. Dona Flor comenta
que muitos acontecimentos marcaram sua
vida, mas afirma que o mais recente foi o
nascimento de suas bisnetas, Luiza e Diana.
Para ela - que é apaixonada pelos filhos, noras
e genros -, a família é seu maior bem e o mais
valioso. Batalhadora, dona Flor conta que sua
grande realização profissional foi ser chefe
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de costura por mais de 20 anos na mesma
empresa, onde fez amigos e se profissionalizou.
Vaidosa e altruísta, diz que gostaria de fazer
mais para colaborar para a construção de
um mundo mais próspero, mas não deixa de
fazer sua parte contribuindo através de suas
orações e pensamentos positivos para o
universo. Sua grande inspiração é Jesus Cristo
e valores como amor, respeito e honestidade
são importantes para ela, que, sorrindo e
sempre bem-humorada, confessa que aos 85
anos ainda sonha em ganhar na Mega Sena.
“Gostaria de ajudar muitas pessoas”, justifica.
Dinâmica e atual, dona Flor conta o que gosta
de fazer em seu tempo livre. “Gosto de jogar
bingo no celular, passa o tempo e ocupa a
cabeça. Hobby eu não tenho, mas adoro fazer
minhas caminhadas matinais. Ando cinco
quilômetros todos os dias”, ressalta. Grata
à vida, à saúde, à família e a Deus, dona Flor
acredita que “sucesso é chegar aos 85 anos
com disposição e muito amor no coração.”
Sim, ela é o próprio sucesso!

GIOVANA
BRUNET
Médica ginecologista e obstetra
“Dedico minha vida à minha família e a oferecer melhor
qualidade de vida aos meus pacientes”

M

édica, mãe e esposa, Giovana Mercuri
Quitério Brunet é perfeccionista em
tudo que faz. “Sou uma canceriana
sentimental, família e chorona (risos). Dedico
minha vida à minha família e a oferecer melhor
qualidade de vida aos meus pacientes”,
conta. No campo profissional, Giovana
acumula algumas funções: é sócia e médica
ginecologista obstetra da Clínica Brunet,
supervisora do Programa de Residência Médica
de Ginecologia e Obstetrícia da Prefeitura
de Guarulhos e preceptora de ginecologia
e obstetrícia da Faculdade de Medicina da
Unisa. Focada, ingressou na faculdade de
medicina de Alfenas, Minas Gerais, aos 17 anos.
Fez residência em ginecologia e obstetrícia
no Hospital Pérola Byington, em São Paulo,
e especialização em oncologia pélvica pelo
IBCC. No primeiro ano de faculdade conheceu
seu marido Jorge Alberto Brunet, com quem
se casou em 2005. “Em 2009 tivemos nosso
primeiro filho, Enrico, e em 2013 nasceu o
nosso caçula, Pietro”, comenta orgulhosa.
Natural de Limeira, a médica afirma que o
maior desafio que enfrentou foi morar fora e
sozinha quando entrou na faculdade. “Sou
muito família e morar em outro estado foi
um momento de muita resiliência e luta.” Mas
tudo valeu a pena e hoje ela comemora sua
grande realização: ser parte da Clínica Brunet
ao lado do marido e do sogro. “Trabalhar em
um local com instrumentos de última geração
torna mais fácil a minha missão de contribuir
com a melhora da qualidade de vida de quem
nos procura, principalmente na menopausa.
Considero esta fase maravilhosa, mas a mulher
precisa de atenção e certas intervenções para
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que a saúde mental e física se mantenha”,
elucida. Ser médica é realmente sua paixão.
“O meu propósito é oferecer um atendimento
diferenciado, personalizado e individualizado,
com tratamentos modernos e eficazes,
sempre visando a melhora da qualidade de
vida”. Ela explica que o modo como atua a
permite conhecer e ajudar as mulheres de
forma muito humanizada e pessoal. “Devolver
a elas sua autoestima e a qualidade de vida
traz reflexos dentro do seu lar, do seu trabalho,
do seu convívio com outras pessoas e consigo
mesmas. Por isso, acredito que ajudando cada
uma delas contribuo para que o mundo seja
melhor. Afinal, uma mulher em paz consigo
mesma, não quer guerra com ninguém!” Ela
conta que também investe em outras formas
de ser contribuição: “adotei um gato, utilizo
energia solar, realizo coleta seletiva do lixo e
transmito noções de consumo consciente aos
meus filhos”, garante. Aliás, o nascimento dos
filhos foi o grande acontecimento de sua vida.
Sua mãe, por sua vez, é sua maior inspiração.
“Ela era a definição da perfeição e do amor ao
próximo.” E o que a médica faz nas horas vagas?
“Gosto de ir à academia, à praia e assistir
filmes e séries.” Sobre o sucesso ela é enfática.
“Sucesso é atingir seus objetivos pessoais e
profissionais de maneira simultânea.” Feliz e
realizada, Giovana nunca deixa de agradecer.
“Sou grata a Deus por ter me dado a vida e a
saúde para poder ajudar o próximo; aos meus
pais; ao meu marido Jorge e à minha família
incrível que me apoia em tudo; e aos colegas
de trabalho que fazem o ambiente se tornar
alegre mesmo nos dias mais difíceis.” Eis aqui
uma grande mulher!

GLENDA
SOTO
Dentista
“Se você ama tudo o que faz, já alcançou o sucesso”

E

la chegou e conquistou! Boliviana, Jessica
Glenda Soto Ferrel enfrentou o que
considera seu maior desafio quando saiu
de seu país e veio para o Brasil. “No início não
bateram na minha porta, mas com o tempo
consegui.” E ela realmente conseguiu. Hoje
comemora seu consultório próprio; diz que foi
sua grande realização profissional. E os planos
não param por aí. “Meu projeto é ter minha
própria escola de harmonização orofacial e
mais pra frente morar numa cidade onde possa
ter mais qualidade de vida, como Campos do
Jordão; amo.” Alegre, decidida, sonhadora e
festeira, Glenda adora conhecer pessoas, viajar
e ter amigos que amam a vida e se doam com
intensidade em tudo que fazem, que gostam
de desafios, perseverantes daqueles que vão
até o fim e que amam fazer atividade física, já
que acredita que exercícios são combustíveis
do dia a dia. Casada com Daniel Ferrel, a
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dentista se sente realizada por ser mãe de
Melissa. “Sou completamente apaixonada por
minha princesa,” completa afirmando que sua
família é seu bem mais valioso. E é justamente
por meio da filha que Glenda colabora para
a construção de um futuro mais próspero.
“Minha forma de ajudar é ensinando para minha
filha o amor e o respeito ao ser humano e à
natureza, respeitando leis e regras.” Nas horas
vagas, Melissa também está presente. “Além
de conversar com a minha filha, amo correr.” E
Glenda é boa na hora de agradecer. Agradece
à vida, família, conquistas e também por ser
a mulher que se tornou. Tendo Deus como
sua grande inspiração, a dentista valoriza o
respeito, a solidariedade e a humildade e diz
que o sucesso é simples. “Quando você é feliz
você já é bem-sucedido. Se você ama tudo o
que faz, já alcançou o sucesso.”

HELAINE
LEANDRO
Estilista
“Minha ambição é pela superação pessoal e pelo aprendizado”

A

paixonada pela vida e grata por
tudo que Deus tem feito por ela,
Helaine Leandro está na melhor fase
da vida, tanto profissionalmente quanto
em relação a aceitação pessoal. Altruísta e
batalhadora, busca evoluir constantemente
no autoconhecimento e no desenvolvimento
humano. “Ando preferindo paz do que razão.
Minha ambição é pela superação pessoal
e pelo aprendizado”, comenta. De gosto e
gestos simples, a estilista defende “o amor
como a única forma de solução para todos os
problemas desta vida. Quem se ama evolui e
melhora suas relações humanas”, diz. Como
boa ariana que é, luta muito pelo que quer
e, agora com maturidade, sabe abrir e fechar
ciclos. Helaine já enfrentou inúmeros desafios,
desde a morte de seus pais quando era muito
jovem. “Mas o maior deles foi me aceitar como
mulher negra, inteligente e capaz de fazer a
diferença. Aceitar que tinha um propósito
na vida. Ter coragem para sair de uma zona
de conforto profissional e lutar pelos meus
maiores sonhos”, conta. Sua grande conquista
pessoal foi a busca pelo autoconhecimento,
seguida de uma relação espiritual constante
com Deus. “E isso não tem nada a ver com
esta ou aquela religião, é sobre ter e viver a
fé”, explica. Já no âmbito profissional, viver
da moda foi sua maior realização. “Mesmo
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enfrentando o pior momento econômico
mundial com a pandemia”, pontua. Humildade,
amor e caridade são valores importantes para
ela, que recentemente viveu o acontecimento
que mais marcou sua vida: a morte da sua
irmã Erika de 39 anos (para a Covid, no início
da pandemia), um momento imensamente
triste. Jesus Cristo é sua base. “Jesus é minha
fonte inesgotável de inspiração. “’Serei como
eu ou ainda melhores’, disse. Ele acreditava
na evolução humana e no desenvolvimento
do ser... e eu também acredito”, comenta a
estilista. Sua forma de ser contribuição para
um mundo melhor é orando e exercendo
a caridade. Grata pela vida, por sua fé em
Deus, pela família e por sua profissão, Helaine
Leandro tem como bem valioso exatamente
sua vida, sua família e sua carreira. “Nunca
mais inverti essa ordem.” Sucesso para ela é
fazer o bem sem olhar a quem e aceitar as
pessoas como elas são. “É me amar e evoluir
constantemente. Ser um diferencial na vida de
alguém com palavras e ações motivacionais. É
ter paz e não razão”, completa. Correr e ler é
o que Helaine gosta de fazer nas horas vagas.
Apaixonada por moda, esta grande mulher
tem o objetivo de conduzir as pessoas para
seu despertar para uma moda com propósito.
Poderosa!

HELENA
SENA
Advogada
“Meu projeto de vida é procurar ser uma pessoa melhor,
sem julgamentos ou maldades”

E

la gosta de desafios, luta por seus
objetivos, procura ser independente, ama
ajudar o próximo e não guarda mágoas.
Seu lema é fazer o bem e seu projeto de vida é
“sempre procurar ser uma pessoa melhor, sem
julgamentos ou maldades, sempre disposta
a novos conhecimentos e entendendo que
tudo é passageiro”. E assim apresentamos
Helena Regina de Aquino Sena Berzaghi, mais
conhecida como Helena Sena, uma advogada
de excelência, casada com Fernando José
de Carvalho Berzaghi e mãe de Isaias Júnior
e Mateus, filhos amados e responsáveis por
momentos mais que especiais. “O nascimento
do meu primogênito foi muito marcante.
Nunca vou esquecer. Ser mãe é uma dádiva
divina”, comenta. Determinada, Helena conta
que sua maior realização “foi concluir seu
curso de Direito numa época bem difícil e
logo depois conseguir ser eleita vereadora
em uma cidade como Guarulhos, sendo uma
completa desconhecida”. Hoje, colhe bons
frutos e diz que ter seu próprio escritório
de advocacia é sua grande realização
profissional. Forte, venceu a depressão, seu
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maior desafio. Sua fé em Deus e seus filhos
são seus bens mais valiosos e Jesus Cristo é
sua grande inspiração. “Ele oferece todos os
exemplos que uma pessoa precisa para viver:
humildade, generosidade, respeito ao próximo
e amor incondicional.” Para ela, é de extrema
importância manter valores como a humildade,
o respeito, a honestidade, a educação e, acima
de tudo, viver de acordo com os valores morais
e espirituais que acredita. Apaixonada pelo
marido Fernando (e por viagens), Helena Sena
também usa seu tempo livre para caminhar e
frequentar espetáculos teatrais e shows. Sua
forma de colaborar para um mundo melhor
passa por cumprir suas obrigações como
cidadã e colocar em prática todas as boas
ações que se propõe a fazer. E assim ela segue
agradecendo a vida por suas conquistas. “Sou
grata pelos filhos que Deus me deu, por nossa
saúde, por ter encontrado neste momento
um grande amor e por saber que sou amada
e importante para muitas pessoas.” E o que é
o sucesso para Helena Sena? “Sucesso para
mim é nunca desistir. É acreditar que você
pode e vai conseguir.”

IVONE
PINHEIRO
Empresária
“Sucesso é ter tempo e paz para estar ao lado
das pessoas que mais amamos”

T

ranquila e extremamente simpática,
Ivone Pinheiro se destaca como uma
grande empresária, que comanda há
anos uma das queridinhas de Guarulhos, a
Rodriluccio Pizzaria, sua grande conquista
profissional. “Minha maior realização é ter
uma equipe motivada e comprometida”,
comenta orgulhosa. Nascida em Jateí, Mato
Grosso do Sul, Ivone é casada há 25 anos com
Ednei Rodrigues da Silva e tem dois filhos,
Rafael e Renata. Serena, a empresária guarda
características valiosas como pensar muito
antes de falar e de tomar decisões. E ela ama
trabalhar, mas também adora viajar e conhecer
novos lugares. Aliás, foi numa dessas viagens
que enfrentou um de seus maiores desafios:
ir para a Amazônia com um grupo de jovens
intercambistas estrangeiros. A cara dela!
Família é seu bem mais valioso, sendo que o
nascimento de seus filhos foi o acontecimento
que mais marcou sua vida. “Meus filhos são
minhas paixões”, comenta. Sua mãe, por sua
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vez, também tem grande significado e um papel
muito importante em seu desenvolvimento.
“Minha mãe é a pessoa que mais me inspira,
porque tudo que ela faz, faz bem feito e
com dedicação.” Lealdade, integridade e
honestidade são valores essenciais para a
empresária, que tem como projeto de vida
contribuir e trabalhar para um mundo melhor.
Uma dessas formas de contribuição é sendo
voluntária em projetos humanitários através
do Rotary Club de Guarulhos Sul, onde é
associada desde 2015. Ter o amor de sua vida
é sua maior realização pessoal e passear com o
marido é o que gosta de fazer nas horas vagas,
além de também reservar um tempo para
artes e artesanato. Empresária de excelência e
muito querida, Ivone Pinheiro é grata por sua
família, pela saúde, por sua fé e seu trabalho.
De bem com a vida, acredita que “sucesso é
ter tempo e paz para estar ao lado das pessoas
que mais amamos.” Indiscutivelmente, uma
grande mulher!

KAREN
SPADA
Empresária e fisioterapeuta osteopata
“Sou quem se entrega ao que me integra de corpo, mente e alma”

S

“

ou um ser humano que busca a essência
de uma vida de sentidos, valorizo o
tempo, sou fruto das experiências que
vivi e do que aprendi, sou uma eterna aprendiz,
sou tudo que alimento na minha mente, sou os
livros que leio, as frases que me tocam, meus
pensamentos, minhas escolhas, sou o que
amo, sou meus sonhos, minhas ações, meus
conflitos, meus erros e acertos, sou o que aceito
e o que transformo, sou aluna, professora, sou
minha dedicação ao trabalho, empresária, sou
quem cuida, sou mulher, filha, irmã, esposa,
mãe, amiga, sou amistosa, sou quem se
entrega ao que me integra de corpo, mente
e alma.” E assim ela se apresenta. Casada com
Rafael Pinheiro e mãe de Pedro Joaquim, Karen
Spada da Silva se destaca como empresária
e fisioterapeuta osteopata. Profissional
dedicada, fala que sua maior realização foi
ser reconhecida pelos resultados que entrega
e ter criado seu próprio conceito. “Tudo que
vivenciei e que integrei no meu trabalho, virou
um conceito, um curso, onde ajudo outros
profissionais a fazerem a diferença na vida das
pessoas”, explica. Karen conta que seu maior
desafio foi libertar sua mente do julgamento
e ter a coragem de ser ela mesma. Valores
como coragem, honestidade e fraternidade
estão presentes em sua vida. E ela já enfrentou
fases difíceis, mas hoje comemora a vitória.
“Quando descobri que precisava fazer uma
cirurgia de emergência para tirar um cisto do
meu encéfalo, entendi a minha maior lição. A
vontade de ser curada aumentou ainda mais
minha fé. Aprendi o significado do milagre da
vida, a cura pelo amor e a força da fé em Deus.
Hoje, a maior razão de agradecer a Deus é pelo
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dom da vida.” Seu bem mais valioso é seu filho,
um presente de Deus e sua maior motivação.
“Minha maior realização é ser mãe e ajudar a
formar um ser humano com a grandeza de um
homem. Quero alimentá-lo com pensamentos
que o faça crescer com mais maturidade,
responsabilidade e com coisas luminosas,
dando a ele a coragem e a oportunidade de
aprender a lutar pelos seus sonhos”. Sua maior
inspiração é Ayrton Senna. “Mas descobri que
tenho que ter por perto novas pessoas que me
inspirem. E nesse momento é o Jevanio Alves.
Ele teve uma infância humilde e começou
investindo as suas economias num mercadinho
de bairro; atualmente tem uma rede de
supermercados reconhecida.” Nas horas
vagas, Karen gosta de aprender com os mais
experientes, escutar filósofos e ler histórias
de pessoas que fazem a diferença. Também
reserva um tempo para jogar tênis. “Achava
que não levava jeito, mas descobri no tênis
o aprendizado que tanto almejo obter, o de
mindfulness.” Ela também comenta sobre outro
projeto. “Ajudar pessoas em seu processo de
cura através do meu trabalho e de conversas
que despertem esperança, crescimento e
vontade de aprender a cuidar da mente, do
corpo e da alma.” Grata por sua vida, por
seu filho, seu trabalho e pela vida de todos
que ama, empresária afirma que “sucesso é
saber o que realmente faz sentido para você,
o que te dá prazer. É ter comprometimento
e determinação, é trabalhar dia e noite pela
realização dos sonhos com todo amor e dizer
para si mesmo: eu consegui. Venci todas
as adversidades e estou aqui me sentindo
realizada com honra, glória e gratidão.”

KÁRITA
MANTOVANI
Fisioterapeuta e coaching
“Pessoas que amam a si mesmas espalham leveza e amor por
onde passam. E não há contribuição maior do que o amor”

S

“

ucesso é sentir que o valor do trabalho
que realizo é maior que o cifrão investido
por um cliente. É ter ao meu lado
profissionais engajadas e obstinadas por marcar
positivamente a vida das pessoas, obtendo
resultados que por si só fazem o marketing
da clínica. Isso é gratificante e tem sabor de
sucesso pra mim.” Sim, Kárita Mantovani é
toda essa dedicação ao trabalho. Sua grande
realização profissional foi ter sua própria
clínica, a Kárita Mantovani - Emagrecimento &
Estética Avançada, fato que está diretamente
ligado à sua contribuição para um futuro mais
próspero. Ela diz que cada vida transformada,
cada pessoa que se redescobre e que volta a
se amar, é uma extensão da sua intenção de
um mundo melhor. “Pessoas que amam a si
mesmas tendem a viver mais harmoniosamente
com os seus, espalham leveza e amor por
onde passam. E não há contribuição maior
do que o amor.” Focada, Kárita estuda há 17
anos o desenvolvimento humano. Hoje, sua
missão é diminuir drasticamente a obesidade
no Brasil, levando saúde, qualidade de vida
e bem-estar. Ela conta que o maior desafio
que já enfrentou foi, sem dúvida, a escolha
de verdadeiramente transformar sua trajetória
profissional em meio a pandemia. Outra
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grande transformação foi o nascimento de seu
filho Pedro, o grande acontecimento da sua
vida e sua grande realização pessoal. “Meu
tempo livre é dedicado a viver experiências
e momentos de qualidade com meu filho.
Criamos o hábito de fazer listas de passeios
e atividades para aproveitarmos da melhor
forma”, comenta cheia de amor. Apaixonada
por viagens e novas conexões, a guarulhense
se inspira em Oprah Winfrey e tem sua família e
seus dons como seus bens mais valiosos. Grata
pela vida, pela saúde, por sua família e pelo
amor de Deus sobre sua vida, a fisioterapeuta
valoriza a lealdade, o caráter e a obstinação,
e se considera um instrumento nas mãos do
Criador. “Creio que em todos os caminhos
que precisei percorrer pra chegar até aqui, a
mão de Deus me guardou, me acompanhou
e me preparou para que hoje eu pudesse me
reconhecer como meio de contribuição para
a transformação de tantas vidas, e entender
que a minha missão vai além da estética. Que
através do meu trabalho e empreendendo sem
medo neste propósito - o que realmente faz
sentido pra mim e me realiza como profissional
e ser humano – contribuo de maneira genuína
no resgate da saúde, autoestima e felicidade
de quem passa por minha clínica.”

KELLY ALESSANDRA
MACHADO
Advogada
“Eu não espero, faço meus objetivos acontecerem”

D

ona de um sorriso encantador e
altamente determinada e aguerrida, Kelly
Alessandra Machado é apaixonada por
novos projetos e desafios. “Sou impulsionada
por desafios. Acredito que eles existam para
nos fortalecer diante de conquistas pessoais e
profissionais”, diz. Kelly nasceu em São Paulo,
mas se considera guarulhense por amor. “Ainda
muito pequenina me mudei para esta cidade
que tanto me orgulha.” Estar com a família e
amigos é seu maior valor; ela cultiva amizades
por onde passa, sempre agregando pessoas
e experiências. “Sou amante de energias
positivas, tenho grandiosa fé em Deus, que
me garante o amor e a força para trilhar
minha história de vida”, comenta. Advogada,
descobriu que sua paixão pela moda poderia
se relacionar com o direito. Assim, o fashion
law se tornou constante em sua atuação.
“Minha maior realização, sem sombra de
dúvidas, é ver meu nome entre os maiores
especialistas em fashion law do país.” Focada,
usa seu tempo livre para escrever livros,
artigos e publicações. Aquariana, a advogada
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acredita em propósito de vida, mas também
em ações para realizar sonhos. “Eu não espero,
faço meus objetivos acontecerem... Pra mim,
a vida é um presente divino com a prática
constante da gratidão!” Apaixonada pela vida,
Kelly tem na família seu bem mais valioso. Diz
que sua grande conquista é ter uma família
amorosa e engrandecedora. Sua mãe é sua
grande inspiração pela garra e amor à vida e
à família. Defendendo sempre a honestidade,
a gratidão e o respeito, acredita que sucesso
é estar em constante prosperidade. Já seu
projeto de vida é simples, porém, forte. “Meu
propósito é minha constante felicidade.”
Grata pela vida, pela saúde, pelo amor e
pela família, Kelly Alessandra tem sua vida
marcada por inúmeros acontecimentos que
a impulsionam a cada dia. Sua forma de ser
contribuição passa por afirmar seu papel na
sociedade. “Contribuo para um mundo melhor
assumindo a responsabilidade de que deixo
um legado diante de minhas ações: respeito,
conhecimento e exercícios de alteridade.”

LELÊ
GUTIERREZ
Profissional da beleza
“Me sinto como uma fada madrinha realizando
desejos pelos caminhos por onde passo”

E

la traz beleza e alegria para o mundo, gosta
de dançar com as amigas na academia e
cuidar não só do corpo, mas também da
mente. Capricorniana das boas, Lelê Gutierrez
se destaca como profissional da beleza daquelas
bem dedicadas e perfeccionistas. Animada e
comunicativa, está sempre disposta a fazer as
atividades que ama. Acordar bem cedo, meditar
e fazer atividade física logo pela manhã faz
parte de sua rotina e faz com que seu dia seja
mais produtivo. “Adoro cuidar da minha casa,
da minha família, das minhas plantas, além de
trabalhar com beleza, que é a algo que sou
apaixonada. Me sinto como uma fada madrinha
realizando desejos pelos caminhos por onde
passo”. Lelê é casada com Orlando Domingues
Neto e é mãe de Felipe. “Minha família é
minha grande realização. É muito bom saber
que estamos juntos e que temos propósitos
semelhantes; juntos somos mais fortes. Também
tenho amigos que enchem meu coração de
alegria, adoramos viajar e fazer festas juntos”.
Para ela, a positividade é fundamental. Lelê diz
que se conectou com essa verdade no início da
pandemia. “Acredito que tudo na vida tem um
propósito e o meu é ver o quanto posso escolher
ser feliz aqui e agora. Outro ponto importante é a
gratidão. Quanto mais agradecemos mais vemos
o quanto somos abençoados.” Valorizando
demais sua paz interior, a profissional da beleza
comenta que o começo da pandemia foi
um grande desafio. “Nunca tinha vivido uma
experiência de reclusão total. Me vi de mãos
atadas e não podendo fazer as produções de
maquiagens nas clientes. Mas encontrei uma
forma de fazer o que amo e aproveitei o tempo
para produzir vídeos de maquiagens no meu
próprio rosto.” Apaixonada pela área da beleza,
Lelê afirma que nasceu para cuidar de mulheres,
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incluindo ela mesma. “Acordo pela manhã todos
os dias para cuidar de mim, tanto em relação ao
autoconhecimento quanto para me produzir. A
maquiagem modifica minha energia, me sinto
maravilhosa.” Mas o talento foi regado com
muito esforço. Lelê se formou na Unesp com
mestrado em Biotecnologia Industrial. Nesse
meio tempo, conheceu seu marido e tiveram um
filho. A carreira acadêmica virou uma incógnita.
“Até que um dia uma amiga me chamou para
maquiá-la juntamente com mais duas amigas.
Quando finalizei me senti feliz principalmente
quando vi o sorriso delas olhando no espelho.
Naquele momento percebi com o que queria
trabalhar.” Assim, logo se formou maquiadora
pelo Senac. Começou seus atendimentos em
domicílio e hoje, com oito anos de experiência,
tem parceria com salões de beleza de Guarulhos
e São Paulo. Atualmente, também ingressou na
área de penteados. Este ano, Lelê conclui mais
uma especialização, agora como hair stylist
pela L’Oréal Paris, e planeja empreender em
seu próprio espaço. “Será um local perfeito,
pensando para que as clientes se sintam
satisfeitas e saiam deslumbrantes, encontrando,
assim, a melhor versão delas. Um local que
respeitará o gosto pessoal e estilo de cada
uma, pois somos únicas.” Grata por sua vida,
por sua família, amigos, pela oportunidade de
trabalhar com o que ama e, principalmente, por
suas clientes que confiam em seu trabalho, Lelê
conta que descobrir que pode fazer o que a faz
feliz internamente e que tem o poder da escolha
foi um marco em sua vida. “Também sou grata
por isso.” Inspirada em Deus, fonte de amor que
acredita estar ligada eternamente, a profissional
da beleza diz que sucesso é se sentir feliz com o
simples fato de sempre agradecer. “Sucesso é
viver o presente, é se ver abençoada.”

MARIA
BENIGNA
Empresária da moda
“Superei meus medos e saí da minha zona de conforto”

S

ergipana de uma família de dez irmãos,
filha de dona Benigna e seu Josival, Maria
Benigna é uma mulher de garra e coragem.
Se define como fênix quando se faz necessário,
recomeçando diante das adversidades. Muito
amiga e companheira, é apaixonada e dedicada
à família. Com uma fé inabalável, afirma que
Deus sempre estará acima de tudo. Nascida
em Poço Verde, a empresária é casada com
Gelson Guimarães e tem um casal de filhos,
Vitor e Sophia, responsáveis por momentos
mais que especiais. Determinada, conta que já
enfrentou inúmeros desafios, sendo que o mais
difícil foi a decisão de deixar a mãe aos 13 anos
para vir para São Paulo. “As palavras da minha
mãe nunca saíram da minha vida: ‘Vai, filha,
aqui você não tem futuro algum’. Deixei minha
mãe, família e amigos para tentar a vida na
cidade grande com a missão de dar uma vida
digna para ela.” Outro momento desafiador
foi deixar o atacado de moda, depois de 23
anos numa marca renomada, para se tornar
empreendedora. Mas os resultados vieram
e hoje Maria comemora sua loja Camarim e
sabe que foi uma conquista significativa sair
do sertão de Sergipe para o mundo da moda.
“Superei meus medos e saí da minha zona
de conforto. Me entreguei totalmente ao
mundo digital, produzindo fotos, provadores
e lives para minha loja. Nunca imaginei ser
eu a modelo da Camarim”, diz. Uma de suas
grandes sacadas foi quando decidiu trabalhar
com moda plus size. “Tomei essa decisão
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porque não há nada mais feliz e prazeroso do
que ver minhas clientes bem vestidas e cheias
de amor próprio. Empoderar e vestir minhas
clientes me faz acordar cedo todos os dias e
lutar pela minha loja e meu espaço na moda
de Guarulhos”. “Se você tem caráter, você
busca evolução, reforma interior e trata as
pessoas com empatia. E ser grato é ser livre
da obrigação de achar que o outro nos deve
algo.” A empresária fala que a família é seu
bem mais precioso. “Na pandemia aprendi
algo valioso: saúde, família e carreira, sem
inverter a ordem.” Aliás, Jesus é sua grande
inspiração, além de sua mãe Benigna. “Jesus
foi o mais humilde, lavou os pés dos apóstolos
e nos ensinou que somos todos iguais, não
importando raça, condição social ou religião.
E minha mãe enfrentou as maiores dificuldades
sempre com um sorriso no rosto”, explica.
Grata por sua família, pela saúde, por sua mãe
e por estar com as portas abertas após dois
anos de muito desafio para o comércio, Maria
Benigna aposta na honestidade como forma
de contribuir para um mundo melhor. “Sou
honesta e tento ser justa sempre, admitindo
meus erros e me desculpando se assim for
necessário.” E quando o assunto é sucesso,
a empresária da moda fala que “sucesso
é ser lembrada por ter feito significado na
vida de alguém.” De bem com a vida, ocupa
sem tempo vago praticando Cross Life e
caminhadas. “Tudo que me ensina e me
acrescenta algo me dá prazer”, finaliza.

MARIA MARLY
MARTINEZ
Cirurgiã-dentista
“Sucesso é a certeza que estamos no caminho certo”

S

“

ou grata a Deus, à minha filha, ao meu
marido, à minha família e aos meus
amigos.” E ela é assim, sabe agradecer e
reconhecer o que a vida lhe oferece. Natural
de Caucaia, Ceará, a cirurgiã-dentista Maria
Marly Martinez tem como propósito de vida
ser feliz. Mulher sonhadora, detalhista e
apaixonada, ela ama estar com a família e se
realiza transformando sorrisos. É casada com
Horácio Martinez e é mãe da Maitê, responsável
por grandes e especiais momentos de sua vida
e por sua grande realização pessoal. “Minha
família é meu bem mais valioso e minha maior
paixão é meu amor Horácio. Sou apaixonada
por ele há 21 anos”, conta. E é justamente com
a família que a dentista aproveita suas horas
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vagas, invariavelmente com boas viagens.
Com fortes ligações familiares com seus pais,
Maria comenta sobre um dos acontecimentos
que mais marcou sua vida, a perda de seu pai
Luis Antônio da Silva, seu grande amor. Sua
mãe, por sua vez, também tem papel mais
que significante em sua história. “Minha mãe
Francisca Cajada é minha grande inspiração.
Uma mulher forte e encantadora que eu
amo.” Defendendo a educação como valor
primordial, Maria Marly contribui na construção
de um mundo mais digno por meio de sua
honestidade e amor ao próximo. Para ela,
“sucesso é a certeza que estamos no caminho
certo.” E ela está!

MERCEDES
PAPOTTO
Uma homenagem à Mercedes Papotto e seu legado

E
“

m maio de 2020, Mercedes Papotto fez
um vídeo falando sobre as mães, dizia que
falar sobre elas era muito fácil, pois o m
vem de maior, o a, de amor e o e, de eterno.
Para além disso, disse ainda que temos em
comum a primeira mãe do mundo, que é
Maria - a mãe do filho de Deus. Por ironia do
destino, me pego tentando acreditar que seria
fácil falar sobre a mãe, esposa, avó, filha, irmã,
madrinha, comadre, amiga, patroa, cunhada,
tia, sogra, filha de Maria e mulher que foi
Mercedes Papotto. Ouvindo e vendo este vídeo
várias vezes, procurando por todos os meios
para elaborar todo o luto, percebo que na sua
sabedoria e agilidade de raciocínio, ela já nos
preparava com estas palavras de esperança
e tranquilidade, mostrando-nos que as mães
são eternas e por elas temos o maior amor do
mundo. Muitos são os herdeiros deste amor
e enorme é a herança deixada por ela. Desde
muito pequena Mercedes Papotto dedicava-se
a adorar Jesus e Nossa Senhora. E assim seguiu
na juventude, na vida adulta e até o último
dia de sua existência terrena. O amor, a fé, a
solidariedade e a fraternidade a acompanharam
durante toda a sua trajetória, tanto com seus
familiares e com quem estava a sua volta. Com
isso, conquistou uma legião de pessoas que a
amavam e a admiravam. Uma parte importante
da vida de Mercedes foi sua atividade como
presidente do Fundo Social de Solidariedade
e primeira-dama de Guarulhos, onde ajudar e
socorrer os menos favorecidos norteou suas
ações. Dentre muitas histórias emocionantes,
me vem à cabeça a da Roberta, uma garota
surda de oito anos que precisava de aparelho
auditivo. Mercedes fez uma campanha entre
os empresários da cidade, que possibilitou
a aquisição desse item. No dia da entrega, a
mãe da Roberta pediu a palavra na solenidade
e disse, em outras coisas: ‘Dona Mercedes e
doutor Vicentino, tenha a certeza de que meus
joelhos estarão ao chão a rezar pelas suas vidas
todas as noites, daqui para frente’. Ela foi o
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porto seguro da família, oferecendo carinho,
acolhimento e boas risadas. Sua presença de
espírito traziam um senso de normalidade
e paz em meio ao caos da vida moderna. E,
dentre todas as funções que desempenhou ao
longo da vida, essa era, com certeza, a que ela
mais gostava. Ela amava ser avó, ou melhor,
Vova. Vovó de três netos, dizia amar todos
igualmente. Porém há controvérsias, e, quando
indagada sobre esse amor, dizia: ‘Olha, eu amo
os três da mesma forma, mas com uma pequena
diferença...o Pedro, o mais velho, eu amo dois
anos a mais do que a Gabriela, a minha única
neta; a Gabi, eu amo por um ano a mais do que
o João, meu neto caçula e o que cuida de mim.
E assim eu tenho todo o amor por eles de uma
maneira incondicional’. Ela adorava preparar
grandes banquetes e organizar as reuniões da
família em Páscoas, Natais e aniversários. A
decoração era feita com esmero, a cada ano
uma cor diferente e os trajes tinham que ser
da cor da decoração. Ficaram as recordações.
Finalmente chegamos à era tecnológica e no
princípio, ela e o papai foram muito resistentes,
mas ela logo se rendeu. Adorava ler as notícias e
nos ‘municiava’ de informações locais e globais.
Suas redes sociais eram um alento para muitos.
No WhatsApp tinha um ritual: todas as manhãs e
tardes, no mesmo horário (não podendo atrasar),
enviava mensagens de bom dia e boa noite,
sempre com palavras de fé, esperança e amor.
Recentemente, aconteceu um fato interessante,
quem recebia as mensagens dela, com certeza
lembrará. Numa noite, despercebida, ela
enviou uma mensagem com os dizeres: ‘Deus
te elimine’ e, após ser alertada pelos netos,
imediatamente consertou, enviando um áudio.
‘Que Deus elimine todo o mal de sua vida,
toda a desesperança, todo desânimo e tudo o
que não for divino...’ Sim, ela era uma pessoa
habilidosa e especial demais. Ficamos aqui com
o legado de caridade, fraternidade, esperança,
fé e, acima de tudo, amor a Deus e ao próximo.”
Claudia e Silvia Papotto

MICCA
FIGUEIREDO
Empresária da moda
“Não gosto de ser mais uma em
absolutamente nada que faço”

N

“

unca tive dentro de mim o espírito
olímpico que diz que ‘o importante é
competir’. Quero ganhar, tenho uma
relação muito clara com a derrota: odeio
perder. Sempre lutei para ganhar, para vencer,
mas nunca para ser a maior. Luto para ser a
melhor. Ser maior pode ser consequência, uma
consequência legal, mas luto para ser a melhor!
Quero ser melhor a cada dia! Isso pra mim é
sucesso!” Ex-jogadora da seleção brasileira de
handebol, Micca Figueiredo é hoje uma super
empresária da moda, à frente da loja de nome
homônimo. Casada com Erick Keller e mãe de
Joaquim, ela se destaca por ser uma pessoa
extremamente focada e dedicada em tudo que
se propõe a fazer. “Não gosto de ser mais uma
em absolutamente nada que faço”, explica. É
uma mãe apaixonada pela maternidade e uma
ex-atleta que continua com a cabeça de atleta.
Empreender foi seu maior desafio, mas também
sua grande realização profissional assim como
no passado foi sua participação nas Olimpíadas
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de Atenas, em 2004. Aliás, entre os grandes
acontecimentos de sua vida está também o
momento em que carregou a tocha olímpica
aqui no Brasil, além de seu parto normal, que
durou dez horas. “Ser mãe é minha grande
realização pessoal. Meu filho Joaquim é meu
bem mais valioso.” Apaixonada pela família e
pelo trabalho, Micca defende sempre valores
como a gratidão e o caráter. Diz que seus pais
são inspiração por tudo que conquistaram e
fizeram pelos filhos, pela educação deles e
pelos valores que ensinaram. Nas horas vagas,
a empresária gosta de descansar, mas também
ama viajar; praia é seu destino favorito. E ela
trata bem, não importa a quem, priorizando
sempre o respeito e a empatia. Guarulhense,
fala empolgada de seus objetivos. “Meu
propósito é levar autoestima para as mulheres
e mostrar o quanto é importante se sentirem
bem do jeitinho que são. Cada uma com suas
características, são perfeitas e lindas. E a Micca
pode ajudar”, brinca.

MICHELLE
CANTUÁRIA
Empresária e fisioterapeuta
“Ganhamos muito mais quando nos doamos com
comprometimento, amor e, acima de tudo, com ética”

E

la tem como propósito alinhar sua
vida pessoal com a profissional e ter
sucesso. E está conseguindo! Empresária
e fisioterapeuta, Michelle Cantuária Gois é
uma profissional que trabalha com alegria
e respeito. “Tenho consciência que cada
pessoa é um ser humano diferenciado, então
procuro levar melhor qualidade de vida para
aqueles que são cuidados por mim. Tenho
certeza que ganhamos muito mais quando
nos doamos com comprometimento, amor e,
acima de tudo, com ética.” E vem desafio por
aí! Este ano, a empresária está montando um
espaço de atendimento para tratar da saúde
integrativa das mulheres. “Acredito que os
desafios vêm para nos fortalecer como seres
humanos e como profissionais. Quem não
arrisca não aprende, não se desenvolve”, opina.
E indiscutivelmente ela vem se desenvolvendo
e comemora seu reconhecimento profissional
como sua grande conquista. “Minha maior
realização foi empreender e ter meu próprio
negócio”, comenta. Realizada também na vida
pessoal, Michelle é casada com William de
Souza Gois e tem três filhos: Vitor, Gustavo
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e Guilherme. “O nascimento dos meus filhos
foi o grande acontecimento da minha vida e
minha família é meu bem mais precioso.” Já
sua mãe é sua grande inspiração. “Ela sempre
me incentiva a prosseguir e conquistar meus
sonhos.” Responsável e muito humana, a
fisioterapeuta conta que sua grande paixão
é ver aquilo que faz transformar a vida das
pessoas, impulsionando-as também a viverem
sua paixão. Sua forma de ser contribuição para
o mundo é procurando ser positiva em tudo
que faz. “O mundo pode ser bem agradável
para todos, basta as pessoas se comportarem
de forma a influenciar positivamente”, diz.
Defendendo valores como honestidade,
respeito, organização e transparência,
Michelle também faz bom proveito de suas
horas vagas, reservando-as para passear
com a família e para dançar. Grata pela vida,
por sua família, pelo trabalho e, acima de
tudo, por ter Deus sempre presente em sua
vida, a empresária acredita que sucesso é
a capacidade de somar, de gerar valores e
influenciar positivamente no meio no qual
está inserido.” E é justamente o que ela faz!

MIRIAN
MORAES
Químico industrial e empresária
“Tenho vivido bons momentos quando vejo pessoas
com sua autoestima recuperada ou renovada”

E

la gosta de viajar, de estar com pessoas
e de uma roda de amigos com boas
conversas. É habitué de bons restaurantes,
mas aprecia a simplicidade. Sempre foi vista
como uma boa ouvinte e acredita ser essa
uma de suas grandes qualidades. Casada
com Claudinei Gomes da Silva, Mirian Moraes
é mãe dedicada de Camila e Mariana. “Tenho
uma família muito amorosa e estamos juntos
o tempo todo”, conta. Determinada, a
empresária não se intimida com desafios e tem
uma trajetória profissional consolidada na área
da qualidade. Formada em química industrial,
trabalha há mais de 20 anos em uma indústria
farmacêutica de grande porte, mas atualmente
vem ganhando destaque no seu mais novo
negócio, o Jacques Janine Shopping Maia.
“Neste momento de transição de carreira,
divido meu tempo com a minha profissão do
coração e a vida de empresária da beleza.
Estou acostumada com altos padrões de
qualidade e trago para este novo desafio todo
o aprendizado da multinacional farmacêutica,
aliado com a sólida tradição da marca Jacques
Janine. Posso afirmar que este ‘casamento’
está dando muito certo”, comemora.
Profissional de excelência, a empresária diz
que tem batalhado e alcançado suas metas
profissionais na medida que se permite aceitar
desafios. Um deles, inclusive, culminou no seu
mais novo projeto. “Uma grande conquista
foi, junto com meu esposo, ter decidido
empreender.” E a ideia é realmente “fazer algo
que transforme vidas, que traga felicidade e
conforto para as pessoas. Tenho vivido bons
momentos quando vejo pessoas com sua
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autoestima recuperada ou renovada. Mas
sei que posso fazer mais, e estou em busca
de mais!” Integridade, respeito ao próximo
e amor à vida são valores essenciais para
Mirian, que enfrentou outro grande desafio ao
retornar para o Brasil depois de um ano e meio
no exterior, retorno esse que aconteceu no
início da pandemia. “A falta de informação e a
incerteza diante do desconhecido (Covid) fez
com que todos os nossos planos mudassem.
Como sempre falo, a forma que enxergamos
as situações depende da perspectiva. A minha
visão é que toda mudança de planos nos levou
para o melhor.” Apaixonada pela família, seu
bem mais valioso, a empresária diz não poder
viver sem eles. “Posso permanecer feliz sem
nenhum bem material, mas não posso me
sentir completa e realizada se não tiver minha
família ao meu lado.” E é justamente com a
família que ela curte seu tempo livre: gosta
de fazer viagens curtinhas, ver montanhas,
visitar cidades rústicas e do interior. “Às vezes,
também faço um bom passeio com um clube
de motos, com meu esposo como piloto”,
comenta. Cristã, Mirian agradece todas as
oportunidades e todos os desafios, mas,
principalmente, todas as bênçãos. “Sou
muito grata a Deus; à minha família, por
terem a mesma convicção que eu sobre a
importância de nos mantermos juntos; à
minha mãe, tia e amiga, que todas as noites
lembram de mim em suas orações; e sou
grata demais à vida das minhas filhas! Amo
vê-las felizes, quando dão uma gargalhada à
toa ou contam uma piada. Como é gostoso
pensar em como sou grata”, finaliza.

NARJARA
MONTEFUSCO
Médica dermatologista
“Minha maior conquista é o crescimento
da minha tão sonhada clínica”

S

ucesso é ter o respeito e a admiração das
pessoas que amamos”. E ela é sucesso!
Casada com Carlo Rodrigo Moraes
Duarte e mãe de Jorge, Narjara Montefusco
ama demais sua família, seus amigos e seu
trabalho. Médica dermatologista, natural de
Fortaleza, ela conta que seu maior desafio foi
o concorrido vestibular de medicina. “Sempre
gostei muito de estudar e mantenho os estudos
de atualização sempre, mas a competição que
o vestibular representa foi muito estressante
naquele momento”, explica. Mas tudo valeu
a pena e hoje ela comemora sua grande
realização profissional. “Minha maior conquista
é o crescimento da minha tão sonhada clínica.
Dá muito, muito trabalho, mas a felicidade
é enorme”, comenta revelando que quer
colorir as paredes da clínica com muito amor,
já que nos últimos anos se apaixonou pela
pintura, especialmente aquarela. Respeito,
empatia, lealdade, cuidado com a família e
com o próximo são valores defendidos por
essa médica, que tem na família e nos amigos
seus bens mais valiosos. O nascimento de

74

seu filho, por sua vez, foi o acontecimento
mais importante de sua vida. “Meu filho é
maravilhoso, carinhoso e inteligente, meu
amor maior e minha grande realização. No
momento em que me tornei mãe, todo o
mundo mudou... minha maneira de ver as
pessoas e de entender meus pais. Conhecer
um amor tão gigantesco foi transformador.”
Agradecida pela saúde de sua família, por
terem passado pela pandemia sem perder
ninguém, por trabalhar com o que mais ama e
por ser reconhecida dentro da sua profissão, a
médica dermatologista se inspira nas mulheres
de sua família. “Venho de uma família de
mulheres fortes, batalhadoras e honestas...
Minhas avós, minha mãe e minha madrinha
são mulheres tão incríveis, tão inteligentes;
penso em todas elas”. E seguindo o legado,
Narjara faz sua parte respeitando as pessoas,
ajudando como pode, mas, principalmente,
ensinando seu filho a ser um menino bacana.
“Também quero continuar fazendo a diferença
na melhora de vida e autoestima de meus
pacientes”. E, sem dúvidas, fará!

NATHALIA
MORATO
Biomédica esteta
“Como pedra bruta, a vida foi me lapidando
e aprendi a me posicionar”

U

ma mulher sonhadora, determinada,
forte e que acredita que nenhum
problema é maior que o seu Deus. Desde
muito cedo Nathalia Morato começou a se virar
sozinha. Hoje, se destaca como biomédica
esteta, especializada em saúde estética
avançada. No passado, ela percorria uma hora
e meia de ônibus até chegar à escola, tudo
em nome do estudo. Sendo a mais velha de
cinco irmãos, sempre teve que cuidar e servir
de exemplo. “Nada fácil, pois ainda não tinha
maturidade para enfrentar e entender a vida”,
afirma. Mas em meio a tantas dificuldades, sua
fé sempre a guiou para o melhor caminho.
“Como pedra bruta, a vida foi me lapidando
e aprendi a me posicionar”, comenta. Sempre
muito sonhadora, a biomédica pedia todos os
dias a Deus para que apresentasse seu dom.
Ela não queria ser igual a todos, gostaria de
mudar não só sua vida, como também de sua
família e de todos que tocasse. “Não imaginava
que tudo o que vivi teria um propósito para a
minha vida, até que fui crescendo, lutando e
amadurecendo.” Pensou em fazer medicina,
mas
acabou
escolhendo
biomedicina.
Durante a faculdade trabalhou em um grande
laboratório de imagem em São Paulo, mas foi
na área da saúde estética avançada que se
encontrou. “Fiz minha especialização! Foi amor
à primeira vista quando tive a oportunidade de
atender minha primeira paciente e ouvir que
transformei a vida dela. Ali tive a certeza de
qual era minha vocação, qual era meu dom. Fui
escolhida não só para transformar a aparência
das pessoas, mas para despertar a essência
de cada um. Me sinto uma super-heroína a
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cada resultado que entrego.” Conquistar sua
própria clínica, poder oferecer um ambiente
aconchegante e ter a oportunidade de
conhecer melhor seus pacientes e suas
necessidades foi a realização de um sonho.
“Sou apaixonada pelo meu trabalho, por
transformar vidas e tocar almas.” Na vida
pessoal, Nathalia é casada com Guilherme
Silva e dedicada ao pequeno maltês Zeus, de
seis anos. “Minha maior conquista foi construir
minha família. Adoro estar com meu marido
e meu doguinho Zeus.” A celebração do seu
casamento, por sua vez, foi o acontecimento
que mais marcou sua vida. Tendo sua fé e Deus
sempre em primeiro lugar, a biomédica faz
questão de sempre honrar sua família, sendo
verdadeira e honesta. E o tempo livre também
é muito bem aproveitado. “Gosto de estar em
família, assistir séries e estudar para sempre
me aprimorar na minha profissão. Também
amo andar a cavalo e estar em contato com
a natureza.” Nathalia se inspira em sua avó,
em seus pais e no seu marido, pelas virtudes,
força, determinação e generosidade que
apresentam. Sua forma de melhorar o mundo
é procurando justamente melhorar a vida
das pessoas que estão ao seu redor, dando
atenção, sendo gentil e fazendo trabalhos
sociais. “Em tudo é preciso dedicação e amor”,
elucida. Devolver e melhorar a autoestima
das pessoas e despertar o amor próprio é o
propósito da biomédica esteta. “Meu projeto
é criar condições para poder ajudar de forma
filantrópica as pessoas que necessitam do
meu trabalho.” Altruísta e do bem!

PATRÍCIA
DI GESU
Advogada
“A contribuição não se resume a projetos sociais,
também tem a ver com energia e oração”

S

agitariana nata, Patrícia Di Gesu do Couto
Ramos é uma mulher independente
que adora festas. É muito brincalhona
e divertida, mas também muito firme,
direta e prática na condução da vida.
Determinada, a advogada conta que tem
várias conquistas gratificantes, sendo que
uma delas é a advocacia, profissão que ama.
“Minha realização diária”, diz. Casada com
Peterson Ruan Aiello do Couto Ramos e mãe
de Giovanni, Patrícia tem na família seu bem
mais valioso. “O acontecimento mais marcante
da minha vida foi o nascimento do meu filho.
Queria um filho homem e adoro jogar bola
com ele”, comenta feliz. Aliás, ser feliz é seu
propósito de vida. “Sempre foi e sempre será”,
afirma. E essa felicidade invariavelmente se
transforma em boas ações na intenção de
contribuir e ser um agente transformador na
sociedade. “A contribuição não se resume a
projetos sociais, que faço sempre, também
tem a ver com energia e oração.” Apaixonada
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pela vida (e pelo Palmeiras), Patrícia tem
muitas inspirações: “meu pai, muito perspicaz,
minha avó materna e minha mãe, mulheres
firmes e fortes”. A advogada perdeu seu pai
quando tinha cinco anos e fala que esse foi o
maior desafio que já enfrentou. “Foi tudo muito
difícil, mas superado com o amor da minha mãe
e da minha família.” Gratidão faz parte da sua
vida; Patrícia diz que tem muito a agradecer.
“Meu filho é um presente de Deus. Sou grata à
minha família, tanto a de nascimento quanto à
que construí com meu marido Peterson e meu
filho; à profissão que amo e que me sustenta; à
vida e à saúde.” Lealdade é uma característica
primordial para ela, que adora festas e viagens.
“Tenho vários hobbies, mas esses são meus
prediletos”, comenta. Exemplo de mulher,
Patrícia acredita que sucesso não é apenas
uma questão financeira. “É também energia
e bem-estar. É ter tudo que precisamos para
viver e ser feliz.” E ela é sucesso!

PRISCILA
CAMPOS
Empresária e administradora
“Minha maior realização foi constituir minha empresa e
ser reconhecida em 27 países como referência na prestação
de serviços internacionais”

E

la é CEO do Grupo International e
administradora e representante legal de
empresas estrangeiras no Brasil. Formada
em Ciências Contábeis, Administração,
Relações Internacionais e pós-graduada em
Contabilidade Internacional, Priscila Campos
iniciou sua trajetória neste segmento ao
participar de câmaras de comércio exterior,
onde adquiriu experiência e iniciou a jornada
para a criação do Grupo International no
ano de 2000, ainda com a razão social de
International Consulting. Apaixonada por
seu trabalho, a CEO sempre foi movida por
desafios, sendo que o maior deles foi se tornar
quem é hoje. “Constitui a minha empresa
sem capital, sem funcionários e sem fonte
de renda; iniciei sozinha e com uma filha
recém-nascida. Quando decidi me tornar mãe
estava com uma carreira sólida e um salário
maravilhoso, mas tive uma gravidez de risco
e com muitas complicações. No retorno da
licença maternidade houve a demissão. O meu
recomeço pós-maternidade foi muito difícil
e com muitas incertezas.” Mãe de Giovana,
seu bem mais valioso, Priscila afirma que sua
grande realização é participar do crescimento
da filha e proporcionar qualidade de vida à
família. Ela conta que sua maior inspiração é
seu pai. “Tudo que sou hoje e me tornei foi com
ele que aprendi”. Valores como honestidade,
empatia, respeito, resiliência, otimismo e
autoconfiança estão entre os ensinamentos.
E ela é peça fundamental quando o assunto
é a construção de um mundo melhor. “Assim
como eu tive oportunidades na minha vida,
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costumo gerar oportunidades, conhecimentos
e investimentos para formação profissional.”
Assim, seu propósito de vida é incentivar
pessoas. Fazer com que acreditem em
si mesmas, e arrisquem. “Sonhos não se
realizam sem atitude, sem correr riscos. Só
precisamos tirar os sonhos do papel e colocar
em prática”, ressalta. Realizada na vida pessoal
e profissional, a administradora destaca
como um grande momento de sua vida sua
certificação e premiação, recebida no Rio
de Janeiro em 2020, quando foi reconhecida
como excelência em gestão empresarial em
toda a América Latina. “Minha maior realização
profissional foi constituir minha empresa, ser
reconhecida em 27 países como referência
na prestação de serviços internacionais,
implantar empresas estrangeiras no Brasil,
auxiliar brasileiros na abertura de empresas no
exterior e ter matéria na Forbes Brasil, assim
como na BandNews e em outras grandes
mídias.” Mas nem só de trabalho vive Priscila.
Nas merecidas horas vagas, ela costuma
praticar esporte e dança, além do happy hour
com amigos. Também ama viajar e conhecer
novos lugares e culturas. E, sim, ela é o puro
sucesso. “Sucesso é estar bem consigo
mesma, é poder acompanhar o crescimento
da minha filha e educá-la, é levantar todas as
manhãs grata pelo meu trabalho e por todos
que fazem parte da minha vida pessoal e
profissional. Ter minha família saudável e poder
oferecer qualidade de vida para ela. Sucesso é
viver a vida da forma mais leve possível”.

RENATA
NUNES
Diretora de vendas, maquiadora
e consultora de beleza
“Quero fazer o bem para muitas poderosas
que cruzarem meu caminho”

D

eterminada,
decidida,
verdadeira,
responsável, positiva, alto-astral e uma
grande amiga. E assim apresentamos
Renata Nunes Vieira, uma mulher que tem
como realização profissional liderar outras
mulheres e “vê-las desabrochar como uma
rosa, realizando seus sonhos com seus
próprios esforços”. Diretora de vendas
independente, Renata também se destaca
como maquiadora profissional e consultora
de beleza. Guarulhense, é casada com Miller
Vieira Alves e é mãe da pequena Sophia, seu
bem mais valioso. Agradecida pela vida, por
sua família, pela saúde e por seu terceiro carro
conquistado como prêmio pelo seu excelente
desempenho profissional, durante a pandemia,
em pleno lockdown e diante de um cenário
tão desafiador, Renata Nunes comenta que seu
maior desafio foi ter que criar responsabilidades
de adulta desde muito cedo. Seu trabalho é
sua grande paixão e valores como caráter,
carisma e responsabilidade são importantes
para ela. “E, acima de tudo, crer em Deus
independente do que aconteça.” Concluir seu
curso superior e estar bem consigo mesma
diariamente faz com que se sinta realizada.
Nas horas vagas, a escolha normalmente é
sair com a família para conhecer restaurantes
e diferentes culinárias. Como hobby, costuma
fazer caminhadas ouvindo podcast sobre
empreendedorismo. “Me conecto com a
natureza, o que me acalma, e na caminhada
surgem novas ideias empreendedoras”, conta.
E uma dessas boas ideias foi a de doar batons
para mulheres em tratamento de câncer.
“Todo ano me junto com mulheres poderosas
e fazemos essa ação. Este ano, tive o prazer de
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entregar pessoalmente e foi muito bom para
mim.” Já quando o assunto é sucesso, Renata
diz que ele é tão satisfatório e tão mágico
que quando você consegue sentir chega a
ser surreal. “A única certeza que tenho é que
o sucesso vem antes do trabalho somente
no dicionário; sucesso é uma sequência de
desafios diários e muito trabalho! Não vem da
noite para o dia. Tem a ver com seu estado de
espírito e em como você se relaciona com as
pessoas. É sobre empatia, amor ao próximo,
ser confiante e ter audácia; correr riscos
calculados e, muitas vezes, trabalhar 12 horas
por dia para estar mais próximo de tudo que
almeja.” E quando questionada sobre a pessoa
que mais a inspira, a diretora de vendas logo
fala de Mary Kay Ash. “Ela sempre esteve à
frente de seu tempo. Mudou o mundo dos
negócios, criando mais oportunidades para
as mulheres, construiu uma empresa guiada
por seus valores e empoderou as mulheres,
colocando-as no controle de seu próprio
futuro.” Visionária, a consultora de beleza
pretende continuar seguindo esses passos,
incentivando e empoderando. “Meu propósito
é oferecer essa maravilhosa oportunidade que
tenho comigo e que há 10 anos faz bem pra
mim e para milhares de mulheres que conheço.
Quero fazer o bem para muitas poderosas que
cruzarem meu caminho; acredito na energia
do momento! Ninguém chega até mim sem
um propósito. Às vezes, ela mal sabe o que
quer, mas juntas encontramos um caminho
a seguir com muitas vitórias e conquistas.
Esse é o legado que levarei até o último dia da
minha vida!”

RENATA
SPADARO
Empresária e advogada
“São diversos os seres humanos que contribuíram
e contribuem para minha evolução”

D

eterminada, Renata Spadaro Ferreira de
Castro é daquelas que topa desafios,
aliás, confessa que vive deles. Empresária
e advogada poderosa, resolveu sair da zona
de conforto e depois de vinte anos advogando
decidiu empreender em uma franquia de
harmonização facial e corporal, a Nubelle. “É
uma grande realização advogar plenamente,
ter a confiança dos meus clientes e com as
conquistas advindas da advocacia poder
fazer parte do empreendedorismo feminino”.
E ela está fazendo bonito! Se preocupa em
colaborar para a construção de um mundo
melhor dividindo seu conhecimento, suas
experiências, doando amor e trabalho (muitas
vezes gratuitamente) e sendo grata a cada
oportunidade. “Valorizo a idoneidade, a
fidelidade e, independente da posição que
tiver, a gratidão. Sou grata a tudo e a todos
que participaram das minhas conquistas
pessoais e profissionais.” Renata Spadaro se diz
inspirada por diversas pessoas, em especial as
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que convive. “São diversos os seres humanos
que contribuíram e contribuem para minha
evolução.” Nas horas vagas, escolhe estar com
amigos, gosta de rir e, principalmente, de ver
as pessoas rirem em sua companhia e de uma
boa taça de vinho. A família de nascimento, a
que construiu e os amigos que são como irmãos
são as grandes paixões da advogada, que tem
na maternidade o maior acontecimento de
sua vida. “Foi muito especial me tornar mãe e
descobrir alguém que eu não conhecia dentro
de mim.” Com o objetivo de manter a fé, a
determinação e a sabedoria para cumprir o
propósito que Deus a confiou, a empresária
afirma que sucesso é ser fiel ao que acredita
e aos seus valores. “Por isso a importância de
definir para si o que realmente é importante,
o que mais lhe faz bem na vida e o que você
quer ser, ter e fazer no futuro. Que eu possa
sempre dividir os momentos felizes com minha
família e amigos! Que nunca falte o desafio e
as ‘borboletas no estômago’.”

ROSA MARIA
POSSADA
Empresária
“Sucesso é saber reconhecer seu presente
sem esquecer do seu passado”

F

orte, destemida e impulsiva, Rosa Maria
Inbanha Possada é uma profissional que
teve como maior desafio conquistar o
respeito e a confiança como empresária da
saúde em Guarulhos, quebrando o paradigma
e se tornando uma mulher na presidência
de uma empresa. Persistente e muito
determinada, conta que sua maior conquista
foi fundar a Med Tour Saúde, que neste ano
completa 27 anos de sucesso. “Tenho como
objetivo evoluir e expandir com a criação de
um Day Hospital, no qual tenho me dedicado”,
comenta. Viúva de Mauricio Guido Possada,
Rosa Maria tem três filhos - Renata Cristina,
James Cristian e Fernando Henrique – e revela
que ser mãe foi sua grande realização. “Vários
momentos foram importantes na minha
vida, mas, sem dúvida, o nascimento dos
meus filhos foi o mais marcante.” Moderna,
segura e feliz, a empresária conta que seu
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pai foi a pessoa que mais a inspirou na vida
e que mais a apoiou. E os bons frutos vieram.
Hoje, Rosa Maria promove o bem, entre
outras formas, contribuindo com ações
humanitárias para instituições. “Honestidade,
responsabilidade, generosidade e otimismo
são valores importantes para mim.” Sua
saúde e sua alegria de viver são seus bens
mais valiosos. “Agradeço por minha saúde,
pela família, por meu trabalho e por minhas
realizações.” O trabalho é uma paixão assim
como viajar e conhecer novas culturas. Ler
um bom livro também a agrada. E assim ela
segue levando conhecimento por onde passa.
Para ela, “sucesso é crescer sem causar dano
emocional, mental ou físico a ninguém, é saber
reconhecer seu presente sem esquecer do seu
passado, é estar atenta ao mundo para não se
perder sob nenhuma circunstância”, finaliza.

ROSANA
FAUSTINO
Contadora
“A Rosana do passado me inspira porque não me
deixa esquecer de onde vim e onde quero chegar”

M

ãe, esposa, filha e empresária contábil,
Rosana Faustino veio de uma família
bem humilde, foi criada por mãe solo
e teve uma infância privada de afetividade
e oportunidades. Com oito anos, teve que
assumir as atribuições da casa, além de cuidar
de seis irmãos. Aos 13 anos, teve seu primeiro
emprego com carteira assinada e aos 16 se
casou pela primeira vez. “Vivi dois anos em
um relacionamento abusivo e a partir dos 18,
quando soube da minha primeira gravidez,
tive forças para sair daquela situação.” E assim
se iniciou a construção dessa Rosana de hoje.
Sempre trabalhando e estudando muito,
depois de 17 anos no mundo corporativo
e atuando em grandes empresas, Rosana
resolveu apostar na carreira solo, visando ajudar
pequenos empresários. Atualmente, tem dois
escritórios contábeis sob sua gestão, além
de prestar consultoria, sendo que a abertura
de seu primeiro escritório de contabilidade
foi sua grande realização. E os planos não
param por aí! Agora, a contadora pretende
ter uma unidade-escola com aperfeiçoamento
prático para novos empreendedores da área.
Mas o caminho pra chegar até aqui não foi
tão fácil. Ela conta que diante da condição
humilde em que vivia, conseguir ingressar em
uma faculdade era um sonho praticamente
inalcançável. “Mas através de muito trabalho,
estudo, dedicação e noites sem dormir, recebi
um incentivo de um ex-chefe, que financiou
a minha matrícula e o primeiro semestre da
minha faculdade de ciências contábeis, e esse
sonho se tornou realidade. Fui a primeira da
minha família a ter um diploma de bacharel e
disso jamais me esquecerei”. E Rosana também
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é imensamente dedicada à família. É casada há
11 anos com Murilo Fernando e é mãe de Kelvin
e Kyara. “Foi uma grande conquista construir
uma nova família alicerçada no amor e em
valores morais e éticos.” E foi justamente ao
lado da família que ela enfrentou um de seus
maiores desafios: sua segunda gravidez, que
foi de alto risco. “Foi detectado um problema
com o bebê e a gravidez foi difícil. Me apoiei
na minha fé, no meu esposo e nos médicos
para manter corpo e mente tranqüilos e me
fortalecer para o nascimento da nossa filha”,
conta. Hoje, ela aproveita muito bem suas
horas vagas viajando com a família ou saindo
à noite com o marido. “Sou grata a Deus por
acordar a cada dia, por meus cinco sentidos
absolutamente perfeitos, por minha família e
pela oportunidade de ser melhor que ontem.”
Acreditando que sucesso é a realização de
cada objetivo traçado no decorrer de cada
fase da vida, Rosana tem sua forma particular
de ser contribuição para o mundo. “Contribuo
orientando os empresários sobre seus reais
direitos e deveres, preservando a legitimidade
das leis aplicáveis no regime tributário do
nosso país. Também incentivo mulheres
que têm histórias parecidas com a minha a
irem estudar e trabalhar, conscientizandoas de que tudo podem e conseguem.”
Sempre defendendo valores como respeito,
honestidade, empatia, educação e ética, a
contadora fala que sua grande inspiração é
a Rosana do passado, “a menina de infância
humilde e cheia de sonhos e vontade de
crescer e mudar a situação em que sua família
vivia. Ela me inspira porque não me deixa
esquecer de onde vim e onde quero chegar.”

ROSE
GUEDES
Empresária e psicóloga
“O meu trabalho diário em prol da saúde mental
é meu melhor feito para um futuro melhor”

S

eu propósito de vida é entregar o melhor
diariamente como mãe, esposa, filha,
irmã, amiga, profissional, empresária e
sócia. Psicóloga e empresária, Rose Guedes
é gaúcha, nascida na cidade de São Gabriel,
casada com Leandro dos Santos e tem dois
filhos, Helena e Miguel. Criada no interior do
Rio Grande do Sul, ela é filha de um motorista
e de uma dona de casa, que criaram os filhos
com muita dignidade e valores. “A educação
nunca foi negociável, tínhamos que estudar
independente das dificuldades. Sou gêmea
e filha do meio.” Batalhadora, a psicóloga
conta que sempre quis ganhar o mundo e se
esforçou muito para isso. Assim, se formou aos
25 anos, sendo a única filha com graduação
e pós-graduação. Corajosa, foi conhecer
a vida em outros lugares, e teve o apoio de
muitas pessoas, mas sem dinheiro nenhum.
Ela conta que aprendeu cedo que a vida é
difícil, que nem sempre dá para ser feliz, que
os desafios existem e que depende de nossa
saúde e competência social para resolver
conflitos. “Meu primeiro destino foi Cuiabá
(MT). Depois fui conhecendo e morando em
outros lugares até chegar em São Paulo, aos
28 anos, buscando oportunidade de trabalho
e crescimento. Aqui também, um ano depois,
conheci meu marido. Minha família é meu bem
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mais valioso. O meu marido é uma pessoa
que me inspira e admiro a forma como lida
com os obstáculos. Ele não foge quando as
coisas ficam difíceis, apenas se pergunta
como chegar nas soluções. E o interessante
é que fui vendo crescer nele todos esses
comportamentos que hoje me inspiram.” Já na
vida profissional, Rose desenvolve seu trabalho
como psicóloga no Instituto Flow Ir - Psicologia
e Desenvolvimento de Pessoas, empresa que
construiu com sua sócia Tatiane Sanches,
em 2016, em Guarulhos. Diretora, coordena
profissionais, atua como professora, além de
atender pacientes. Também é mestranda pela
USP na área de psicologia clínica. Profissional
dedicada, considera que teve duas grandes
conquistas profissionais: ser conhecida e
reconhecida na sua área de atuação e ter
fundado seu Instituto, onde busca arduamente
entregar o melhor resultado, baseado em
sua missão, visão e valores. “Sucesso para
mim se resume em duas palavras: trabalho e
resultado”, comenta. Sua forma de contribuir
para um mundo melhor vem também por
meio da sua formação profissional. “O meu
trabalho diário em prol da saúde mental do
meu paciente é certamente meu melhor feito
para um futuro melhor.”

SULEYMA
MATHIAS
Empresária
“Ter sucesso é trabalhar com o que amo e poder
proporcionar uma vida confortável para meus filhos”

G

uerreira e sonhadora, a empresária
nail designer Suleyma Mathias se
sente totalmente realizada, talvez
porque para ela o sucesso tenha uma simples
definição. “Ter sucesso é poder trabalhar com
o que amo e assim ter uma vida confortável,
proporcionando isso aos meus filhos também;
tudo pelas mãos de Deus. Nem nos meus
sonhos mais belos imaginaria estar onde estou
hoje”, completa. E assim, com essa alegria de
viver, Suleyma comanda seu Spaço Vip Nails,
uma empresa queridinha de quem tem bom
gosto. Sua vida pessoal também é uma grande
dádiva. Casada com Lidiequesson dos Santos,
a empresária tem três filhos biológicos - Tainá,
Pamily e Luiz Henrique - e duas enteadas,
presentes de Deus - Lhidiane e Luanna. “Meu
maior desafio foi criar meus filhos sozinha. Hoje
minha maior realização pessoal é estar ao lado
da minha família, agora por um maior período
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de tempo.” E quando o assunto é realização
profissional, a empresária comenta que seu
grande feito foi inaugurar seu novo espaço em
meio a uma pandemia. “Minha maior paixão
é minha profissão e a família meu bem mais
valioso. Aliás, minha grande inspiração é minha
mãe, porque mesmo com tanta tristeza ela
se manteve em pé e lutando para que tudo
desse certo na minha vida.” Forte, ela afirma
que o acontecimento que mais marcou sua
vida foi a perda de seus irmãos. Primando pela
honestidade, respeito e muito sensível à dor
alheia, Suleyma é grata por sua saúde, por
sua família, por estar com todos ao seu lado
e por seu novo espaço profissional. “Além de
manter meus cursos presenciais que mudaram
a vida de muitas maravilhosas, quero lançar
um curso on-line com valor acessível”. E no
que depender de sua força de vontade, isso
acontecerá muito em breve. Visionária!

TALITA
CARVALHO
Empresária
“Faço o que amo e ajudo outras pessoas com o meu trabalho”

E

la quer aproveitar a vida intensamente,
mas com responsabilidade. Quer deixar
um belo legado, cuidar de sua família e
usufruir dos frutos de seu trabalho. Sócia na
unidade Anália Franco da Clientt Negócios
Imobiliários e CEO da Pevitta Corretora de
Saúde, Talita Carvalho conta que abriu mão
de uma carreira promissora em recursos
humanos para cuidar do filho Pedro, 11 anos,
escolha que acabou levando-a para caminhos
inimagináveis. “Hoje sou sócia de duas
empresas de vendas. Faço o que amo e tenho
tempo para conciliar minha vida pessoal, além
de ajudar outras pessoas com o meu trabalho”.
Talita iniciou sua trajetória profissional aos 12
anos, incentivada pela mãe Fran e pela avó
Francisca, mulheres fortes que a educaram.
Passou por empresas de logística, benefícios
corporativos e construção civil. Em 2016,
assumiu o empreendedorismo motivada pela
qualidade de vida do filho. E falando em
filho, ela conta que sua grande realização
pessoal foi ser mãe, o que também a fez
enfrentar seu maior desafio: descobrir que
seu pequeno é portador de uma doença rara
chamada síndrome de Dravet. “Precisei mudar
todos meus projetos de vida e carreira. Ser
mãe de uma criança especial mudou toda
minha visão de relacionamento, de vida e
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de mundo”, comenta. Apaixonada pela vida,
essa guarulhense faz questão de valorizar
a honestidade, a humildade e o respeito.
Empática, resiliente e com muita fé em Deus,
a empreendedora gosta de se conectar e
interagir com todos, acreditando que a maior
riqueza são as pessoas. Tem sua família como
bem mais valioso e Jesus Cristo como grande
inspirador. “Um rei que foi manso, humilde,
servo. Um exemplo de integridade, propósito
e determinação no cumprimento de sua
missão na Terra.” Já sua maneira de contribuir
para um mundo melhor é educando seu filho
para ser um homem íntegro, trabalhando
para gerar renda e riqueza e ajudando o
próximo. Nas horas vagas, Talita gosta de
estar com as pessoas que ama, além de curtir
um bom churrasco. Viajar também é um dos
seus grandes prazeres. Para ela, sucesso é
uma somatória de pequenas atitudes diárias
que nos levam a realizar grandes feitos, seja
na área pessoal, profissional, amorosa ou
financeira. Gratidão também faz parte de sua
personalidade. “Sou grata pela benção de
Deus sobre minha vida, pela saúde do meu
filho Pedro, por inaugurar a unidade da Clientt
Anália Franco e grata por ajudar as pessoas
por meio do trabalho.”

TALITA
DA CRUZ
Empresária, cabeleireira e maquiadora
“Minha maior realização é viver
em harmonia com minha família”

E

xtremamente dedicada, objetiva e
sonhadora, Talita da Cruz Silva tem muita
garra e ama aprender. Apaixonada por seu
trabalho, está a frente do Studio Number One
e não economiza palavras ao dizer o quanto é
bom trabalhar com algo que lhe traz alegria.
Seu maior desafio, no entanto, foi assumir a
responsabilidade de conduzir uma equipe
cuidando de todos os setores, o que ela fez
com maestria. Inclusive, uma de suas grandes
conquistas é estar conseguindo colocar seu
Studio em posição de destaque. Focada, ela
conta que seu propósito é ter sabedoria para
fazer, com muita honestidade, o Number One
ser um dos maiores e melhores salões de
Guarulhos. Casada com Robson Fernandes
da Silva e mãe de Julia, a empresária fala
que sua família é seu bem mais valioso.
“Minha maior realização é viver em harmonia
com minha família”. Seu marido é quem mais
a inspira. “Ele é a pessoa com mais garra que
conheço e a que mais me incentiva”. Falando
nisso, a maquiadora conta que seu casamento
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foi um dos grandes acontecimentos de sua
vida, além do nascimento de sua filha e da
abertura de sua empresa. Defendendo valores
como honestidade e sinceridade, Talita faz
a diferença com suas boas ações, entre elas
intervenções para levar bem-estar para outras
famílias. “Procuro ser um canal de benção”,
explica. Talita, que pensa tanto no próximo,
acredita que sucesso é estar em harmonia
com vida profissional e pessoal. Dinâmica, a
cabeleireira conta que viajar e comer é o que
gosta de fazer nas horas vagas. E ela é muito
grata por tudo isso. “Agradeço muito a Deus!
Também sou grata ao meu marido e à minha
mãe, que sempre me incentivam a ir em
frente. Aos meus queridos Claudio Buarque
e Dayana Monteiro, que foram fundamentais
para o sonho Number One se tornar realidade,
e aos amigos Clayton Novaes Jacier, Alison
Duarte e Pamella Caroline, que deram o
seu melhor para que hoje eu pudesse estar
na posição de empresária. Sem eles nada
disso seria possível”.

THASSIA
ALVES
Empresária
“Sou apaixonada pela vida e consigo ver
leveza até nas maiores tempestades”

S

ou uma mulher alegre, livre e vejo a
vida com um olhar humano e muita
leveza.” Thassia de Fátima Lopes Alves é
formada em engenharia ambiental, mas hoje
atua como empresária na Adega do Matuta.
Casada com Lucas Zanetti e mãe de Isabela e
Liz, ela é natural de São Luís do Maranhão e
conta que um de seus maiores desafios foi ter
saído da sua cidade natal, deixando família e
amigos. “Eles sempre me deram todo suporte
pra enfrentar esse mundão, que é São Paulo,
sendo mãe de primeira viagem em período
integral e sem conhecer absolutamente nada
por aqui. Posso afirmar que a família que
formei consolidada em amor e respeito é hoje
a minha maior realização pessoal, porque é
incrível ver minhas filhas se expressando por aí
como duas cidadãs bem instruídas e sabendo
respeitar a individualidade de cada um”. Voltar
ao mercado de trabalho, desenvolvendo a
comunicação em uma área que sempre foi
de voz e contexto masculino e saber que
conseguiu se sobressair e conquistar o respeito
de todos foi sua maior realização profissional.
“Minha vida foi regada por respeito e amor,
amor esse que nem sempre se recebe de
volta. Mas não é por isso que devemos mudar
nosso caráter para caber em algum lugar.”
Junto com seu marido, a empresária pretende
fortalecer cada dia mais sua empresa, fazendo
com que se expanda para outras regiões,
além de torná-la inspiração e modelo de
negócio para muitas mulheres. Segundo a
empresária, o segredo do sucesso é ter um
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olhar humanizado dentro da empresa, sendo
essa a forma mais inteligente de estimular
o comprometimento dos colaboradores
e, assim, construir um relacionamento de
confiança. Sobre os grandes momentos de sua
vida, a empresária destaca o nascimento da
primeira filha. Foi quando, além do nascimento
de uma criança, nasceu uma mãe e uma nova
Thassia, com outro olhar para o mundo. “Não
querendo ser clichê, digo que minha família
é meu bem maior por entender que o nosso
amor e a nossa união vem de Deus. Sou
apaixonada pela vida e consigo ver leveza até
nas maiores tempestades, tudo graças a minha
fé e amor por Deus.” Dona Fátima, sua mãe, é
sua primeira inspiração. “Uma mulher de fibra,
meu amor, meu orgulho, guerreira e uma mãe
sensacional.” Mas atualmente Thassia também
se inspira em duas mulheres empreendedoras.
“Uma delas é a Bianca Andrade, a Boca Rosa,
pois ela estuda cada detalhe antes de lançar
um produto que antes de entrar no mercado
já é sucesso. Outra mulher que me inspira é a
querida Zana Guimarães, uma mulher de fibra,
maravilhosa, prestativa e linda também de
coração. É impossível não se sentir bem dentro
da loja dela.” Já nas horas vagas, Thassia ama
viajar e conhecer novos lugares, mas também
curte ficar cantarolando dentro de casa o dia
inteiro. Se sente privilegiada por ser mãe e
sabe que tem que educar com muito amor,
ensinando sobre respeito e individualidade.
“Assim entregarei para a sociedade mais duas
cidadãs que farão a diferença no mundo.”

ZANA
GUIMARÃES
Empresária da moda
“Sem minhas amigas e clientes eu não seria quem sou”

P

araibana com muito orgulho, Zana
Guimarães ama trabalhar, viajar e estar
sempre com a família e amigos. Poderosa,
se considera uma grande mulher e mãe, uma
filha amorosa e amiga para todas as horas.
Vaidosa, tem o caráter ímpar. “Aprendi com
meu pai a ter dignidade, respeito e humildade.”
E assim ela vem conquistando seus objetivos
e há anos está no comando da boutique que
leva seu nome. Desafios foram muitos, mas
Zana conseguiu superá-los com muita garra
e determinação. Humildade e honestidade
são valores primordiais para ela, que tem
verdadeira paixão por seu trabalho. “Minha
loja é minha maior realização profissional.”
E não é pra menos. Hoje, a Boutique Zana
Guimarães se destaca por ser muito conhecida
em vários lugares do Brasil, o que fez da
empresária também uma influenciadora. “Fico
sem palavras, é só gratidão”, diz. Mãe de
Nicolas, João Pedro e Lorenzo, Zana afirma
que sua família é sua base e seu bem mais
valioso. “O acontecimento mais marcante da
minha vida foi o nascimento dos meus filhos.
Sempre uma grande emoção que fica marcada
na mente e no coração. Minha família é minha
grande conquista. Às vezes, paro, penso e
agradeço a Deus pela capacidade, pela força
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e sabedoria de manter minha família sempre
bem e unida”. Aproveitando a deixa, ela fala
de sua gratidão por suas amigas e clientes.
“Sem elas eu não seria quem sou”, esclarece.
Seu pai Francisco Guimarães, por sua vez,
é sua grande inspiração. “Ele sempre me
inspirou a ser quem eu sou. Penso nele todos
os momentos da minha vida, a cada decisão,
a cada plano... Ele sempre vai ser minha maior
inspiração de trabalho, família e pessoa.” E o
bom exemplo funcionou. Com um coração
gigante, Zana é uma pessoa que jamais teria
coragem de prejudicar ou maltratar alguém
e está sempre disposta a ajudar o próximo
sem esperar nada em troca. Feliz, tem como
propósito viver o hoje sem pensar no amanhã.
“Porque o amanhã a Deus pertence”, diz. Para
ela, sucesso é ter saúde e ter ao lado pessoas
que te amam. “O restante é correr atrás e
naturalmente o sucesso vem”, completa. Mas
não é só de trabalho que vive a empresária.
Sempre com sorriso no rosto e cercada por
pessoas queridas, Zana Guimarães sabe muito
bem aproveitar as coisas boas da vida. “Amo
viajar, conhecer novos lugares, restaurantes,
provar comidas diferentes e tomar um bom
drink.” Um brinde a ela!

ZENILDA
AZEVEDO
Empresária
“Nosso desejo é ampliar a empresa e,
consequentemente, dar emprego para muitas outras pessoas”

U

ma mulher intensa e muito esforçada que
sempre que coloca uma coisa na cabeça
vai até o fim. “Meu lema é ‘só vou saber
se vai dar certo, se eu tentar’, e graças a Deus
sempre deu tudo certo”, diz. Mãe de Nathalia
e André, Zenilda criou seus dois filhos sozinha
e hoje é avó do Gabriel e da Sophia. “Minha
família é meu grande bem e o nascimento
dos meus filhos foi o acontecimento mais
importante da minha vida.” Determinada, a
empresária já trabalhou em gráfica, bar, bingo,
lojas de roupas e escritórios, mas se encontrou
em outro ramo quando abriu sua primeira loja
de artigos para festas em Pernambuco, em
2003. No ano seguinte, Zenilda voltou para
São Paulo e começou a trabalhar com buffet e
decoração, percebendo assim a necessidade
que os buffets tinham em locar peças para seus
eventos. Visionária, juntou essa necessidade e
a paixão por eventos e teve a ideia de montar
uma loja de locação de artigos para festas. Ela
começou sozinha, mas depois de três meses sua
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filha Nathalia resolveu sair do emprego e viver
esse sonho com sua mãe. Juntas, começaram
a organizar a Decor Fest Locações. “Minha
maior realização foi abrir minha empresa”,
conta Zenilda. O começo foi numa garagem,
mas um ano depois se mudaram para um novo
local, espaço que também começou a ficar
pequeno, fazendo-as investir novamente em
um espaço maior. Hoje, são oito anos na área
e dez funcionários. “Nosso desejo é ampliar a
empresa e, consequentemente, dar emprego
para muitas outras pessoas”, esclarece a
empresária. Zenilda – que gosta de cuidar
de suas plantinhas e de seus cachorros nas
horas vagas – é apaixonada por seu trabalho
e sempre defende valores como respeito,
lealdade e confiança. Grata por ser mãe,
pela vida, por sua empresa e por Deus tê-la
permitido conhecer seus netos, a empresária
acredita que sucesso é realizar seus sonhos
e ter as pessoas que gosta ao lado. E ela é
cercada de amor!
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