cARTA DA EDITORA
Futuro.
A gramática que me perdoe, mas apesar de ser um substantivo masculino, o futuro é feminino. Arrisco-me a dizer que ele é forte, ousado e mais sensível, carregando
o DNA de incontáveis mulheres que dedicaram-se a causas importantes ao longo da
história, abrindo caminho para que pudéssemos chegar até aqui, muito mais convictas
de que neste exato instante, estamos gestando um amanhã mais justo e igualitário.
E esse futuro está presente hoje, nesta esquina em que nos encontramos com o
ontem e o amanhã em cada passo, em cada passo dado para trazer à luz essa força
transformadora das mulheres disruptivas, que inspiram e rompem limites. A boa
notícia é que o sinal está aberto para o novo, para o sopro irrefreável da transformação.
Com a missão de imprimir o novo papel da mulher, com cores fortes e elegantes,
linhas indomáveis, nasce Vivacità (palavra italiana para vivacidade). Trata-se de
uma revista apaixonante. E absolutamente apaixonada.
Com conceito inovador e único no mercado editorial brasileiro, OVALE criou
uma revista atemporal, colecionável e que abre espaço para a força do feminino,
destacando temas como moda, sexo, relacionamento, saúde, bem-estar, carreira,
responsabilidade social, gastronomia, arte, cultura… e muito mais!
Da concepção à produção dos conteúdos, o sentimento de esperança e de orgulho
se intensifica com tantas personagens e histórias, além da certeza de que nós, mulheres, diariamente escrevemos juntas uma nova história, construída com união, força e
leveza, em prol de uma sociedade mais equilibrada, justa e empática.
Sabemos que todo discurso é apenas um discurso até que ele se transforme em
exemplos práticos, reais e tangíveis. E nas páginas da Vivacità você terá a oportunidade
de se encantar com a pluralidade da mulher, que brada com voz própria e destemida,
compartilhando ideais, anseios, pensamentos, desejos e sonhos.
Neste caminho, uma coisa é certa: o futuro já está presente. E se o presente é
disruptivo, o amanhã há de nascer feminino, muito mais sensível, potente e corajoso. O futuro nasce Vivacità. Bem, temos muito a conversar...
E aí, prontas para o futuro?
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