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x-atleta, é um dos nomes mais
promissores da história da natação
brasileira, tendo disputado as Olímpiadas
de Sidney (2000), Pequim (2008) e
Londres (2012), acumulando medalhas
em Jogos Pan-Americanos e campeonatos
mundiais. Desde que se afastou das
competições, tornou-se mãe e dedica-se
à família, aos negócios com empresa
de moda praia e a projetos sociais.
Recentemente, mudou-se para Brasília para
assumir a Secretaria Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social.

ivendo em Paris, é também
fotógrafa e autora do livro
“Veganismo na Prática”. Natural de
São José dos Campos, é na atualidade
uma das principais representantes da
gastronomia vegana, influenciando mais
de 30 mil pessoas ao compartilhar um
pouco do dia a dia, que é repleto de
receitas, plantas e sustentabilidade. A
participação no reality “Tastemakers”, da
internacional Tastemade, foi o ponto de
partida para que ela tornasse pública toda
a criatividade gastronômica que possui.
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paixonada por viagens, é uma das
referências quando o assunto é
inspirar outras mulheres a serem livres e
independentes. Vivendo entre o Brasil
e a Itália, Ana Aragão compartilha
com bom humor, uma das marcas
registradas, dicas de turismo, boa forma,
beleza, relacionamento e, recentemente,
comunicação. Isso mesmo, em tempos
digitais, a influencer tem revelado para os
seguidores táticas para quem deseja usar
as redes sociais para trabalhar um negócio
ou marca pessoal.
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édica pela PUC (Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo), com residência em dermatologia na
Unitau (Universidade de Taubaté,) divide
os atendimentos no consultório com a sala
de aula: é professora de dermatologia na
Universidade de Mogi das Cruzes. Natural
de São José dos Campos, possui um
histórico que poucas pacientes conhecem,
perceptível na elegância da postura: é exbailarina, com formação em balé clássico e
jazz. Casada e defensora dos animais, é mãe
de cachorro, o Pudim.
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