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U

m dos nomes mais representativos
da arquitetura e do design de
interiores do Brasil, contagia pela
habilidade de transformar ambientes
a partir de ideias, cores e formas,
destacando-se pelas propostas
sustentáveis. Os projetos da arquiteta
já foram destaque nas principais
publicações especializadas do país,
resultando ainda em premiações. Traduz
no trabalho sólido, o bom gosto e as
inspirações contemporâneas que movem
as mulheres da atualidade.
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F

ormada em fonoaudiologia e
pós-graduada em linguagens, é
Miss Trans São José dos Campos 2020
e atualmente está em busca da coroa
do Miss Beleza Trans Brasil 2020, o
maior concurso de beleza para travestis
e transexuais do Brasil. Natural de
Cachoeira Paulista, sente-se realizada
como mulher, principalmente por ser
uma representante ativa da luta por
igualdade e respeito aos transexuais,
desde sempre batalhando por um mundo
com mais amor e empatia para todos.

futuro está sob o prisma do olhar feminino,
sutil, generoso, forte e
destemido. Quando
esses olhares se unem,
coisas extraordinárias acontecem. Foi de
olho nesse potencial feminino e consciente da importância da participação delas
em todos os âmbitos da sociedade, que a
Vivacità criou um Conselho de Leitoras,
reunindo mulheres de diferentes perfis e
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E

specialista em educação ambiental
e fundadora da comunidade Mato
no Prato, trabalha pela conscientização
da alimentação saudável, sugerindo
que todos podem ter um repertório
diversificado de ingredientes, a partir
do que a biodiversidade brasileira nos
oferece. Desde que iniciou o trabalho,
tem abordado de maneira muito prática
temas relevantes para a atualidade como
o cultivo de alimentos em casa e o
consumo de Panc (Plantas Alimentícias
Não Convencionais).

áreas de atuação para representar o público feminino -- que corresponde a 57,6%
das leitoras de OVAlE.
Mais que inspirar e discutir o conteúdo editorial, o objetivo do conselho é unir
forças para conhecer novas histórias e incentivar, a partir da leitura, que cada vez
mais mulheres possam desempenhar o seu
verdadeiro papel. Nas páginas a seguir, conheça as representantes escolhidas e a força
que a união de todas elas tem a oferecer.l
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