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que isso, josnalismo impresso há de viver 
sim! nada disso do papel acabar, de tudo ser 
digital. amém virtual, te amo; mas vem cá 
cheirinho de tinta fresca na folha escrita 
que ganha ilustração e palavras de mulheres 
fortes em seus campos de atuação. esta
revista impressa é inegavelmente um 
sonho da jornalista que é sua editora.
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Nesta primeira revista autoral da 
casa primavera, convidamos mulheres 

especiais para falarem sobre seus campos de 
atuação profissional/pessoal.

Cada uma dessas mulheres trouxe um 
pouco do que podemos traçar como 

valores para a nossa Casa que, de nova 
tem mesmo só os dias de portas abertas, 
pois ela já existe no inconsciente coletivo 
por ser um lugar de encontro, que acolhe 

todas as potencialidades que somos ou 
queremos ser. 

Acreditamos na individualidade como 
fortaleza para a personalidade e no coletivo 

para a propagação de cada linha escrita, 
quadro pintado, jóia forjada, parede 

erguida, luta conquistada, direito garantido, 
revista impressa e casa aberta.

A casa primavera tem suas Diretoras, 
assim como um filho precisa dos pais para 
crescer e se desenvovler. Mas ela também 

tem (e quer solidificar isto cada vez mais) 
uma forte e poderosa rede de apoio que a 

acolhe assim como uma família.
Estique-se na rede e venha mergulhar nesse 

mundo das palavras impressas.

Marília Gabriela Viana
Editora da Revista bo

a 
le

itu
ra

!

Olá, seja bem-vindo!



casa 
primavera

Pronto, aqui você saberá o que é a casa primavera, 
quais serão as atividades oferecidas e os produtos 
comercializados neste novo empreendimento que 

está nascendo em Sousas, Campinas/SP.

Um parto, boas referências literárias, 
jornalismo, visões de mundo, filhos, encontros, 
empatia, sonhos e Sousas. Sim, foi Sousas com 
seu generoso Rio Atibaia que banhou todos os 
alinhavos até chegarmos a essa parceria, filha 
nascida de duas mães, a casa primavera. Marília 
e Marcela, nome e essência de dupla sertaneja, 
veem nas raízes o ponto de partida para a 
realização. E aqui estamos: de cara pra rua! 

CORPO, MENTE E ALMA
Quando pensamos em uma casa logo nos 

vem a ideia de aconchego. E a proposta é 
essa: ser um local de compras refinado e 
acolhedor para a livre convivência. Um espaço 
multifuncional dedicado ao autoconhecimento e 
ao autocuidado. 

O primeiro passo adentra a loja, com marcas 
cuidadosamente selecionadas por apresentarem 
um belo trabalho autoral, exclusivo e com 
propósito. 

No salão temos uma programação semanal 
com práticas de yoga, meditação, dança, teatro e 
encontros para gestantes, mães e terceira idade. 
Logo ali, integrado a tudo isso, temos duas salas 
de atendimentos terapêuticos e de saúde, com 
massagem, psicologia, acupuntura e muito mais.

Em nosso delicioso quintal, sombreado de 
caquis, cajus e pitangas, teremos saraus, feiras e 
eventos de nossos parceiros. 

[A casa primavera é um mar 
de possibilidades no distrito 

mais antigo de Campinas/
SP, que com seus 122 anos 
e 20 mil habitantes, recebe 

turistas atraídos pela natureza 
exuberante, trilhas para 

caminhadas, montanhas para 
desafios de bike ou moto e, 

ainda, deliciosos restaurantes 
todos os dias da semana.]

O NOME
Depois daquele infinito inverno gelado, eis 

que ela chega colorindo as ruas e nos lembrando 
a fortaleza que somos. 

Ela, a Primavera, dona de uma beleza sem 
igual, vem nos inspirar o cuidado com suas 
delicadas folhas e flores, com seu verde natural 
e seus cheiros marcantes.
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Nos traz a memória, mesmo que longiqua, 
dos ancestrais que com a natureza praticavam a 
medicina da cura.

É feminina, fértil e dona de uma naturalidade 
que colore nossa coragem. Dando forças para 
buscarmos a verdade, a superação dos medos 
e as ilusões que o mundo nos apresenta e 
compramos.

A Primavera sempre chega para nos lembrar 
da semente que carregamos dentro de nós e que 
podemos aninhar em casa, meio ao amor dos 
que chamamos de família.

Em tempos instáveis, somos primavera o 
ano todo!

A MARCA
Nossa identidade visual, desenvolvida pela 

Jornalista, Designer Gráfico e Ilustradora 
Marília Gabriela, do Ateliê Do MATO, traz a 
simplicidade de uma casa rodeada da maior 
potência que temos: a natureza.

Uma primavera florida na segurança do 
seu lar que tem cores calmas e vibrantes, que 
dorme e acorda, que soma e multiplica, que 
abre as janelas, sente o vento, passa um café, 
reúne a família tão expandida quanto ela, a 
casa primavera.

A LOCALIZAÇÃO
É possível nutrir corpo, mente e ainda 

comprar o presente da amiga que faz aniversário 
na sexta-feira. É necessário deixar a casa ou o 
trabalho por algumas horas e se autocuidar com 
uma meditação guiada, uma aula de yoga ou 
quem sabe uma dança africana para sacudir as 
células. 

Estar na principal avenida de Sousas, 
com estacionamento em frente, deixa a casa 
primavera ainda mais próxima de você!

casa 
primavera



p r o j e t a d a 
c o m  a l m a

Nas primeiras reuniões de briefing já deu 
para compreender que esse projeto precisava 
ser extremamente sensível e que eu precisaria 
projetar com a alma.

O que Marília e Marcela “encomendaram” 
não era apenas um espaço bonito e funcional, 
mas tínhamos que criar uma atmosfera super 
especial para acolher as diferentes atividades 
que acontecerão na casa primavera.

Sabe aquela sintonia que é importante para 
alcançar um bom resultado? Aqui ela aconteceu 
de cara! Posso dizer que nós trabalhamos juntas. 
Ana + Marcela + Marília. As duas vieram com 
muito bom gosto e criatividade, as reuniões 
eram deliciosas e não víamos o tempo passar.

Todo o processo foi delicioso, desde a 
concepção do projeto até a implementação 
no local. A obra foi realizada com muito 
carinho e alegria por todos que passaram por 
lá. Contagiados com o carisma dessas duas 
mulheres, entregaram seus trabalhos com todo o 
capricho.

Hoje, obra pronta, sinto que alcançamos 
os resultados desejados, que eu resumiria em  
simplicidade, gostinho de casa, cheirinho de café 
saindo na cozinha e cajuzinho caindo do pé. 

Arquitetura para mim é isso: harmonia entre 

estética e função, conforto e eficiência, priorizar 
o bem estar, seja em casa, no trabalho, no 
jardim, onde estivermos. Ela traz felicidade. 
Uma boa arquitetura vem com equilíbrio e 
sustentabilidade humana.

[“Como mãe, esposa e arquiteta 
acredito que desenvolvi 
a habilidade de ouvir as 

pessoas, mas ouvir de maneira 
aprofundada, com grande 

capacidade de assimilação. 
Prestar atenção nos olhares, nas 

expressões faciais e corporais de 
um cliente que me procura para 
realizar um sonho. A arquitetura 

frequentemente está ligada à 
realização de sonhos. Sinto uma 

grande responsabilidade em 
entregar o melhor resultado para 

aqueles que confiaram em mim 
seu sonho”]
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Texto escrito por Ana Tayra Schwartzmann,
Arquiteta e Urbanista formada pela PUC 

Campinas, que colocou muito coração em cada 
canto da casa primavera.
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Papelaria criativa, decoração, roupas 
artesanais pensadas para trazer conforto com 

estilo, jóias e produtos que não podem faltar na 
sua casa ou para aquele bom presente.

Para movimentar e somar ao crescente corpo 
da Economia Criativa, a casa primavera investiu 
tempo e conhecimento ao selecionar artistas de 
Sousas e do Estado de São Paulo, para compor 
uma vitrine capaz de atender à necessidade 
de um presente rápido ou mesmo de uma boa 
compra para o guarda-roupa.

Acreditamos que o espaço urbano é o melhor 
lugar para criar uma estruturada rede de artistas 
e promover o crescimento sustentável do setor 
criativo, com estacionamento disponível na 
avenida principal de Sousas, meio às árvores 
e ao clima gostoso do distrito. As artistas que 
você conhecerá na casa, somam à este nosso 
desejo de oferecer produtos diferenciados tanto 
em qualidade como em beleza.

Um dos nossos pilares está bem consolidado 
na valorização da criatividade individual que, 
na loja primavera, resulta em uma deliciosa 
coletividade de talentos.

Tudo em um espaço arquitetado para receber 
várias artistas e ao mesmo tempo proporcionar 
uma experiência de compra agradável, com os 
produtos disponibilizados de maneira que você 
enxergue como poderão ser utilizados na sua 
casa. A variedade de marcas está bem gostosa 
e na próxima página contamos um pouco sobre 
cada uma delas.

[Uma grande novidade é que a 
casa primavera também é uma 

marca, trazendo ao mercado 
consumidor de Sousas e 

toda região, produtos em tear 
manual, esculturas em barro 

feitas por uma artesã da cidade 
mineira de Muzambinho e, 

nossa mais ousada linha: moda 
autoral e artesanal.

Nossa arara de roupas será 
recheada de camisas em linho, 

saias curtinhas e no modelo 
mid, blusas em uma leve 

viscose, um modelo de vestido 
super confortável, além de 

peças em lã produzidas uma 
a uma para a nossa marca. 

Sim, um capricho costurado 
por mãos muzambinhenses e 

sousenses, você precisa vir 
conferir estas peças!]
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ATELIÊ DO MATO: é neste empreendimento 
que a ilustradora Marília Gabriela (também 
uma das Diretoras da Casa Primavera) coloca 
sua sensibilidade em ilustrações que retratam o 
universo do autoconhecimento feminino, com uma 
linha de papelaria exclusiva e mais produtos para 
decoração.

ROUPA PARA BRINCAR: Telma e Roberta 
são as idealizadoras desta marca especialista 
em leggigns para adultos e crianças com cores e 
estampas super criativas, além da qualidade dos 
tecidos que garantem que as calças durem uma 
eternidade (risos).

GOODI: a marca é a idealizadora em colares 
mordedores no Brasil. São 7 mulheres que fazem 
a mágica acontecer! Fundada em 2014, ela nasceu 
com a proposta de oferecer design além de 
funcionalidade para a nova mãe.

LAMBIDA NA CRIA, entre slings e 
tecidos: a Silviani está a frente desta marca 
que vende mais que slings, coloca na sacola 
o aconchego de um bom colo. Um diferencial 
da Lambida são as estampas modernas, bem 
combinadas com os tecidos de qualidade. 

ATELIÊ MENTHA: Luiza Potiens é a dona 
das mãos que produzem os macramês, teares e 
outros produtos de decoração deste ateliê delicinha 
que vai viver pela casa primavera.

BY KATY: marca de camisetas empoderadoras 
criadas pela Katy Garcia. Com o propósito de 
levar a mulher a se reconhecer como um ser único, 
descobrir o seu poder e tomar posse de quem é!

LABRADOR: a Paula é a artista deste estúdio 
criativo que oferece objetos de decoracão para 
casa com matéria-prima consciente. Entre os 
produtos, as luminárias produzidas pela Paula são 
lindas e utilitárias.

RAQUEL AMIN: a Raquel é Artista Plástica 
e coloca todo seu bom gosto em jóias feitas uma 
a uma e que estarão num armarinho especial na 
nossa loja.

PARALADEBOM: a Ju e a Pri estão por 
trás do feitio de varais decorativos descolados 
e versáteis. Você pode usar a imaginação para 
pendurá-los no quarto dos fi lhos, no escritório, na 
cozinha e onde mais você quiser.

PATRÍCIA DEGAN: cerâmica utilitária feita 
de forma artesanal e amorosa pela Patrícia Degan, 
para sua casa, restaurante, café e qualquer lugar 
que você queira deixar aconchegante.

PANINHO SLING, com as mãos, o 
amor: a marca campineira tem a Soraya como 
empreendedora e oferece tapetes acolchoados para 
bebês e crianças brincarem à vontade¡

SAGRADO ÓCIO: genuinamente sousense, 
essa marca traz à loja uma dose de cor em bolsas 
e toalhas com chitas e detalhes com fi os e tecidos 
pensados pela artesã Vanda.

PASSARÁ: cosméticos artesanais, pensados 
a partir da biodiversidade brasileira, livres de 
testes em animais e pensados pela Sara para serem 
verdadeiros alimentos para a pele. 

As marcas da casa
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Pensa em um lugar peculiar, é aqui, é 
Sousas!

Sousas nasceu arraial e cresceu. Nosso 
Distrito tem mata nativa e Rio Atibaia. Daqui 
para uma mata fresca e acolhedora é um 
pulo, daqui à “cidade” outro pulo!

Estamos perto da natureza, dos saguis 
que circulam pela fiação, dos pássaros, das 
maritacas que nos presenteiam com seus 
cantos, do galo que canta e dos patos que 
encantam.

Daqui se vê charrete, peão com chapéu 
de cawboy, playboy de carrão, seu João 
que concerta tudo, venda que vende com 
caderneta pra morador nascido aqui ou 
acolá, mas que tem crédito, aqui se vê de 
tudo. Daqui se vê homem que vende balão 
na praça. E é na praça Beira Rio que tudo 
acontece: tem Feira Livre, Feira de Artes, 
tem até batizado de capoeira, tem também 
quermesse que vende quebra queixo.

Sair para ir ao banco ou padaria é tarefa 
que exige tempo, porque quando a gente sai 
encontra o mundo e sempre uma prosa que 
não raro vira um café aqui em casa e o pão 
da padaria fica para outra hora, afinal, uma 
prosa em Sousas é A Prosa!
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texto escrito por Celinha Mingatto,
moradora de Sousas há 30 anos e 
uma apaixonante figura do Distrito.

Sousas: o 
charmoso 
distrito



Existe uma voz que vem de diferentes fontes 
para nos dizer que ser mãe é se limitar. Mastigar 
a culpa amarga, se tornar invisível e calar os 
próprios desejos. Amor incondicional e dedicação 
total. Mas como cuidar do outro sem antes olhar 
no espelho? 

Eu acredito na maternidade capaz de nos 
expandir. Filhos que vem para mostrar quem 
realmente somos, nos encorajar a evoluir e atingir 
nossa máxima potência criativa e sensível. Somos 
humanas!

Assim, sinto que antes de pensar no bebê que está 
dentro ou fora do útero, devemos olhar para a mulher 
que o carrega. Ser humano completo em si, digno de 
bem-estar e atenção. Nas práticas de preparação para 
o parto trabalhamos corpo, mente e instinto, para que 
o nascimento de um(a) filho(a) seja acompanhado de 
leveza para aceitar o incontrolável e consciência para 
decidir o que for necessário. 

Em meio à correria da rotina, este é um 
momento especialmente reservado para se 
conectar com o bebê e com a mãe que também 
é gestada. Através de exercícios práticos de 
respiração, visualização e meditação, além da 
troca de informações, evidências científicas e 
exercícios específicos para facilitar o parto normal, 
construímos, juntas, essa preparação. 

Com o bebê nascido brotam novos medos 

e inadequações sociais. Onde podemos ir com 
conforto e acolhimento? Nossos encontros 
semanais de apoio ao pós-parto são um oásis em 
meio à solidão. Nossa proposta é o cultivo de 
uma pequena tribo de mães. Com chá, café e um 
bolo saboroso, dividimos os medos, alegrias e 
descobertas deste universo que se abre quando 
recebemos um bebê nos braços (ainda que pela 
segunda ou terceira vez). Um espaço de escuta 
ativa, sem julgamento ou culpa. E para que cada 
mulher seja de fato cuidada, pois só assim estará 
apta a zelar por outra vida, trazemos o que se 
mostrar necessário, entre propostas corporais, 
sensoriais e emocionais, na busca da paz interna. 

O respiro.  Essa é a maternidade primaveril. 
Expansiva, porém conectada. Em grupo, mas com 
olhar individual atento. Será uma alegria ter você 
conosco nessa caminhadafacilitar o parto normal.
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texto escrito por Marcela Feriani, 
Doula formada pelo GAMA, 

Diretora da Casa Primavera, 
Jornalista e mestre em 

Comunicação Social.

maternidade
primaveril



“Quem está descontente num 
lugar dificilmente ficará feliz em 

outro” (Esopo)

Mudança é um pensamento bastante comum 
e um assunto recorrente em momentos de crise. 
Quando estamos numa situação de crise, seja no 
país, no trabalho ou em um relacionamento, a gente 
quer ir embora e não voltar mais. E não tem nada de 
errado com essa ideia ou vontade. Mas será que a 
mudança de latitude vai mudar a sua atitude?

Mudar de lugar sem mudar de atitude não 
funciona. A mudança tem que vir de dentro.

Quando pensamos em mudar de lugar, ou 
de latitude como fala uma letra de música, 
podemos até pensar que a atitude vai mudar 
também. Mas será que é verdade? Imagine você 
sair de qualquer lugar ou situação sem resolver 
o que deveria ter resolvido. No começo, pode 
até dar um pouco de alívio ter saído de uma 
situação incômoda, mas certamente suas 
pendências, as questões não resolvidas, vão 
acompanhar você ao longo do caminho.

Não basta mudar de lugar. Para resolver 
situações assim, é fundamental buscar o motivo 
real para a mudança, seja de carreira, de local 

de trabalho ou de relacionamento. E essa busca 
é muito mais uma questão de autoconhecimento 
do que simplesmente de mudar o rumo.

O autoconhecimento envolve identificar 
suas necessidades, seus anseios e onde eles 
podem ter sido bloqueados, afetados ou mesmo 
desrespeitados. É ele que muito nos ajuda a 
seguir para um próximo passo sem o fardo da 
correria e das decisões impensadas.

Você quer uma mudança completa em tudo. 
Será mesmo?

“Mudar tudo” significa o que para você? Apenas 
o alívio de uma situação chata ou uma mudança de 
verdade? Você já parou para pensar nisso?

Mudar é muito bom, mas toda mudança 
requer algum preparo, maturidade e 
organização, isto é, autoconhecimento.

Uma boa forma de adquirir um pouco de 
autoconhecimento nesse sentido é olhar para a 
sua vida e observar com cuidado as mudanças 
pelas quais você passou, especialmente 
aquelas bem sucedidas. Compreender o 
segredo do sucesso dessas mudanças engloba 
olhar etapa por etapa, verificar como você 
agiu em cada momento, quem estava com 
você nessa caminhada, o tempo que você 
levou para executar a mudança e o motivo 
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autoconhecimento: 
a chave para 
quem quer mudança



pelo qual você mudou.
O autoconhecimento é a chave 

para você compreender e respeitar 
o seu processo de mudança 
e o tempo que este caminho 
levará para que tudo corra como 
o esperado, sem fugas, sem 
pendências. Com carinho, de você 
para você.

E não se preocupe com as pedras 
no caminho. Olhar para dentro às 
vezes é um pouco difícil. Mas uma 
boa maneira de desenvolver este 
autoconhecimento é contar com a 
ajuda de alguém de fora, que entenda 
esse processo e tem mecanismos e 
ferramentas que pode ajudar você, 
como um Life Coaching.

Uma boa companhia também 
pode ser uma boa chave para 
abrir a porta do seu processo. 
E esta companhia pode vir por 
meio de uma casa como esta 
que está chegando em Sousas, 
a casa primavera. Com 
uma programação gostosa 
para mergulhar no processo de 
autoconhecimento.
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texto escrito por 
Mônica Vieira, 

empreendedora 
da Lemon Tips, 

que oferece 
serviços de 

Home Organizer, 
Coach de Vida 

e muita troca de 
conhecimentos!



texto escrito por Carol Medeiros,
empreendedora, curiosa profissional e sócia 

da Ôpre, uma consultoria de comunicação 
para pequenos e médios negócios.

Por favor, Simone, não se chateie 
com meu trocadilho.

Sim, eu sei. Essa frase já está batida. Você 
não aguenta mais vê-la na sua timeline tantas 
vezes distorcida e usada no contexto “promoção 
de esmalteria/dia das mulheres com flores”. 
E a pior parte: reforçando o estereótipo de 
ser daquele jeito dito feminino. Cheias de 
adornos sociais como: fragilidade, docilidade, 
inferioridade (insira qualquer característica vista 
como feminina e que pode se aplicar a qualquer 
um, se isso é bom ou ruim, depende de quem 
está vendo). Uma frase dita para denunciar uma 
construção social hoje é usada para reforçar 
esse estereótipo, vai entender! Talvez Simone 
esteja se revirando no túmulo, talvez não, nunca 
saberemos. Mas isso é assunto para outro dia.

Hoje quero chamar atenção para o sentido 
pessoal que essa célebre frase “Ninguém nasce 
mulher: torna-se mulher” tem para mim. Eu 
sinto que ela costuma ilustrar o momento da 
virada em quase todas as mulheres que convivo, 
inclusive o meu. Conhecendo ou não Simone, 
tendo lido ou não sua obra, no momento em que 
percebemos que nos tornamos a mulher que os 

outros (sociedade, família, amigos...) esperavam, 
vem o choque: talvez não seja essa a mulher que 
quero ser. Rola muita frustração, mas logo depois 
o caminho se abre e é onde a verdadeira jornada 
de mergulhar em si mesmo se inicia.

E por que eu estou falando tudo isso se o tema 
é empreendedorismo? Acredito que a virada da 
chave para o empreendedorismo é parecida no 
sentido de ser só o começo da descoberta de que 
tipo de empreendedora queremos ser.

A falta de exemplos relevantes, a tão falada 
representatividade no nosso imaginário, nunca 
mostrou esse papel de uma mulher empreendedora 
como algo viável para nós, mulheres. Isso 
acontece com outros grupos sociais como pessoas 
com deficiência, gordos e gordas, indígenas, 
refugiados, negros e outras minorias, quando a 
gente não se vê, não se compreende. 

Lido com homens e mulheres no início da 
jornada empreendedora, sinto que pesa muito 
mais insegurança sobre a auto estima delas, em 
geral, do que deles. Óbvio, eles possuem diversos 
modelos para copiar, se inspirar, imitar. Parece 
duro olhar dessa forma, mas sempre preferi lidar 
com evidências, sinto que o caminho fica mais 
curto e o aprendizado, mais rápido. 

Esse papel empreendedor é algo que estamos 
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tomando, conquistando, pois nunca nos foi 
oferecido, apesar de termos sempre ocupado sem 
os devidos nomes: faxineiras, bordadeiras, donas 
de casa. É isso que gera dúvidas e inseguranças 
na caminhada: estamos aprendendo, juntas, que 
papel é esse. Para mim, não dá para copiar o 
modelo masculino e muitas vezes machista de 
empreendedorismo e simplesmente replicar para 
nossa realidade, não funciona. É preciso construir 
juntas um novo modelo, um que funcione 
individualmente, mas que também contribua para 
a sociedade e ressignifique esses lugares criando 
novos paradigmas para as próximas gerações. 

As mulheres já são maioria entre os novos 
empreendedores. Dados apontam que somos mais 
de 50% dos empreendedores no país. E por que 
a maioria que senta à minha frente não se sente 
capaz em algum nível? A resposta é diversa, pois 
cada uma criou barreiras em um momento da vida: 
família, escola, primeiro emprego, chefe abusivo. 
Mas as afirmações são comuns:  – Não faço stories 
por que isso não é a minha praia, – Não vendo pois 
tenho vergonha, – Não cobro quem me deve por 
que acho chato, – Não iniciei meu negócio pois não 
sou especializada. É um eterno criar de barreiras, 
as que são impostas e as que nos impomos, às 
vezes sem sentir, para não entrar em ação, não tirar 

o projeto do papel. Confesso: já estive aí e talvez 
esteja novamente em algum momento em um novo 
projeto. Mas vamos juntas trazer novos significados 
para essas barreiras? Encontrar soluções para o que 
já temos de qualidades?

É importante reconhecer que “esse lugar” de 
onde falo é de uma mulher branca, classe média 
com acesso à educação formal. Pode ser que 
sua realidade seja outra e “esse lugar” para você 
seja outro, com diferentes problemas. Por isso 
buscar referências e mentoras com experiências 
parecidas é tão importante. Caso você seja uma 
mulher imigrante, é possível que você encontre 
alianças com outras mulheres empreendedoras e 
que também são imigrantes. É importante aliar-se. 
Assim podemos nos fortalecer.

Na hora que a insegurança bater, lembre-se que 
ela geralmente vem de um lugar coletivo e não 
individual. Não se culpe, passe dessa fase. Faça 
perguntas mais inteligentes para você mesma. Ao 
invés de duvidar se o seu preço vale mesmo o que 
você está cobrando, faça uma pesquisa, converse 
com outras mulheres, entenda por que elas 
conseguem cobrar o que cobram? Está com medo 
de postar seu story? Mande para uma amiga, peça 
opinião, evolua. Não se isole, pelo contrário: 
conecte-se com si mesma e com outras mulheres.
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texto escrito por Katy Garcia, uma delícia 
de mulher que empreende com consultorias 
de imagem que vão muito além da imagem. 

Tem que ir lá conhecer o trabalho dela, ó: 
@katygarcia.oficial

JÁ IMAGINOU SE VESTIR TODOS OS 
DIAS PRA SER FELIZ?

Como consultora de imagem há oito anos, 
posso afirmar com segurança que não nos 
vestimos em busca da felicidade. Nos vestimos 
todos os dias por necessidade.

Precisamos nos vestir, seja por vaidade, 
código de vestimenta, para os outros ou para 
nós, mas nunca com o objetivo de sermos 
felizes, demonstrando ou reafirmando nossa 
identidade na roupa.

Sempre pergunto para minhas clientes se 
elas imaginam ser possível se vestir pra ser 
feliz e é sempre a mesma coisa, elas ficam 
alguns minutos em silêncio, refletindo, talvez 
não saibam bem como seria possível.

Mas o fato é que se vestir pra ser feliz 
é como virar uma chave. Depois que você 
entende que é possível, você abriu uma porta.

QUERO QUE VOCÊ REFLITA COMIGO 
SOBRE SUAS ROUPAS, COMO VOCÊ SE 
SENTE COM RELAÇÃO A ELAS?

Pense nas suas roupas por alguns segundos e 
me diga, qual a sensação?

Agora, anote em algum lugar o que lhe veio à 
cabeça, coloque a data e o horário e guarde. Pode 
ser num papel, numa agenda, num bloco de notas 
no seu celular. Só não vale esquecer onde anotou.

Agora quero que você escreva cinco 
características suas, as que você mais gosta 
em você. Faça a mesma coisa, coloque data e 
horário e guarde como for mais seguro. Depois 
voltaremos a esse ponto.

Voltando a falar sobre nossas roupas, vestir é 
comunicar. Sua roupa fala muito sobre você. Já 
parou pra pensar no que você tem comunicado? 
Eu não estou falando sobre ‘estar na moda’, ok?

Vamos deixar uma coisa clara aqui, a moda é 
uma ferramenta para seu estilo e comunicação, 
estar na moda é outra coisa.

A roupa é uma comunicação não verbal, 
você pode chamar de visual se preferir. Nós 
julgamos o tempo todo a partir da nossa visão.

Olhando para uma pessoa podemos julgá-la 
organizada ou desorganizada a partir do visual 
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que ela nos apresenta. Se isso é uma verdade ou 
não, isso é outra estória.

Agora quero que você olhe para a lista das 
suas cinco características e avalie o quanto 
delas você expressa na sua forma de vestir.

Exemplo, vamos supor que você colocou na 
primeira característica HUMOR. Você é uma 
mulher extremamente humorada, engraçada, 
divertida. Como seria o armário de uma mulher 
divertida? Pense e tome nota. Escreva na frente 
da característica como seria o guarda-roupa 
dela. Se suas características não combinam com 
seu armário, seu objetivo agora é pensar em 
estratégias que possam auxiliar você.

Exemplo:
Característica: Humor
Armário: roupas coloridas e estampadas
Estado atual: roupas cinzas e pretas
Algumas estratégias seriam incluir peças 

curingas (versáteis) e acessórios divertidos. 
Pequenas mudanças trazem alegria ao vestir. 
E é dessa sensação que eu estou falando. Sua 
roupa não precisa ser algo separado de você. 

Sua roupa é sua identidade. Vestir e ser podem 
estar integrados. É como contar ao mundo 
quem você é através da sua roupa. E essa 
identidade é sua. É única. É exclusiva.

QUANDO VOCÊ ENTENDE ISSO, 
VESTIR SE TORNA DIVERTIDO. VOCÊ SE 
VESTE PRA SER FELIZ.

A roupa te dá segurança, a roupa não é algo 
separado, ela faz parte de você. Que tal?

Espero que a partir de agora você reflita 
sobre sua identidade e tome a decisão de 
tornar sua rotina com a roupa mais divertida. A 
próxima etapa é ir pra ação e num futuro bem 
próximo se perguntar novamente:

COMO ME SINTO COM RELAÇÃO AS 
MINHAS ROUPAS?

Você poderá comparar a resposta da primeira 
vez e observar a mudança. Mas lembre-se, 
só há mudança quando há mudança! Então 
foque no seu objetivo e vá! Se precisar de uma 
mãozinha, conte comigo.
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Eu estava em uma loja fazendo stories, um 
vendedor me abordou todo animado com um sorrisão 
maroto e perguntou:

- Você é influenciadora digital? 
Eu parei, pensei um pouco e respondi: 
- Não. 
Ele, com uma cara de decepção, só soltou um 

“ah... então tá bom” e continuou o que estava 
fazendo sem me dar muita bola. 

Depois fiquei pensando, “Poxa, eu sou sim!”. Eu 
tenho poder de influenciar amigas, a minha família e 
as pessoas que me seguem. 

Se eu influencio mais ou menos pessoas, aí já é 
outra história. Aliás, gostaria de entender esse frenesi 
todo que o marketing digital tanto pilha a gente pra 
ter mais seguidores e mais e mais e mais. 

Será que a resposta realmente está nessa 
quantidade? Mais seguidores vai significar mais 
clientes, mais movimento, mais resultado, mais 
dinheiro, mais felicidade?

Vamos dar uma abstraída nessas paradas todas de 
funil de vendas, de impulsionamento e de “métodos 
revolucionários pra bombar” que só gera ansiedade!

Que se dane que às 21h é o melhor horário para 
o algorítmo do Instagram para postar e assim que 
posto preciso interagir. 

Comecei a postar em outros momentos dentro 
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do horário comercial e tive um ótimo resultado, 
obrigada. 21h eu quero é estar com a minha família 
e não pilhada no engajamento. 

Por que é que ter 20 pessoas curtindo um post 
é pouco? Poxa, 20 pessoas é gente pra caramba. 
Coloca 20 pessoas em uma sala pra você ver! 

A questão não é a quantidade, mas sim a 
qualidade. Não é o engajamento, mas sim a 
conexão. Melhor você se conectar com menos 
pessoas, mas com profundidade.  

Sem contar que a cada hora aparece um aplicativo 
diferente, um novo conceito do marketing digital, 
uma sacada do Youtube e um alerta do Google. 
E você tá aí que nem sabe o que faz primeiro. 
Assoviando, chupando cana e dando pirueta.

A tecnologia está à nossa disposição e vamos 
fazer bom uso dela. As mídias sociais e o Google 
são canais importantes para o seu negócio e você 
não deve negligenciá-los. Trabalhe com eles, mas 
sem pirar.

Desapega um pouco dessa velocidade toda. 
A direção é muito mais importante do que a 
velocidade. 

Faz o básico bem feito, deixa tudo redondinho, 
se conecta de verdade com as pessoas e vai 
avançando as casinhas no seu tempo. Lembra que 
atrás de cada like existe uma pessoa.

texto escrito por Laís Chedid, que é Publicitária, está à frente 
da De Saia - uma rede de conexão e aprendizado para 

mulheres empreendedoras, e é especialista na realidade de 
quem tem o se próprio negócio. Ela é mãe do Arthur de 8 

meses e está se redescobrindo no puerpério.
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Subo 4 lances de escada, toco a 
campainha e uma adolescente magra abre 
a porta, deitada mesmo, ali em uma cama 
no canto da sala. Logo vejo uma cama 
hospitalar no outro canto e uma estante 
com uma TV e um produto de limpeza 
em uma garrafa reciclável de 2 litros. A 
menina grita pela mãe e faço uma leitura 
rápida do ambiente: limpo, cheirando a 
álcool de bebê do tio que vende produto 
de limpeza a granel na rua. A mãe vem 
toda esbaforida da cozinha com um lençol 
na mão, me convida para entrar e já vai se 
desculpando por não parar para me dar a 
devida atenção. Ela estava esterilizando o 
colchão da filha que tem paralisia cerebral 
e estava em atendimento fora de casa, não 
podia parar sua atividade, pois tinha que ir 
buscar a mesma. 

Meu papel ali era somente verificar 
se de fato ela apresentava necessidades 
em mudar do segundo andar para 
o térreo, conforme sua solicitação 
junto à Secretaria de Habitação - isso 
nem faz parte do escopo do trabalho 
que desenvolvo, mas para um bom 
relacionamento com o cliente às vezes 

quebramos alguns galhos. 
Da porta mesmo eu já tinha constatado 

a real necessidade. Helena (nome fictício) 
tem 5 filhos, dois maiores de idade que 
não moram mais com ela, 2 meninas, 
sendo uma de 18 anos e uma de 9 anos e 
um menino de 5. 

Jheniffer tem 18 anos, sobrinha adotada 
por ela após a morte da irmã - uma 
história triste que não pude interromper; 
Helena precisava mesmo era falar com 
alguém, precisava dividir essa história. 

Jheniffer ficou com a avó quando a 
irmã morreu de overdose, mas a avó ficou 
acamada e a menina foi negligenciada de 
todas as formas. Certa vez uma vizinha 
ligou para Helena contando da situação 
da menina, estava definhando sem se 
alimentar e com “bicheira” por falta de 
higiene, “ela vai morrer!”, com essa frase 
a vizinha encerrou a ligação. 

Helena pediu dinheiro emprestado 
para conhecidos e foi buscar a menina, 
de ônibus, mesmo com todas as suas 
limitações. Na época a sobrinha tinha 
10 anos, hoje ela conseguiu a guarda 
definitiva, foi uma caminhada longa. 
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Quando pergunto se ela entrou com o 
pedido do BPC (Benefício de Prestação 
Continuada – destinado a idosos, 
deficientes e pessoa com câncer que 
não pode se manter) ela conta a saga 
para conseguir o benefício, a luta para 
manter a menina na APAE, a briga para 
conseguir as fraldas descartáveis e o 
transporte público especializado para 
ela ir realizar seus acompanhamentos e 
tratamentos, tudo direito garantido pelo 
Estado, no papel. 

Helena contou ainda da outra filha, 
lembra a magrinha que abriu a porta? Pois 
é, ela estava deitada, apagada com uma 
caixa de papelão cheia de medicamentos 
no canto da cama, observei que eram tarja 
preta e ela contou que a menina sofria 
muito bulling na escola, tentou suicídio 4 
vezes e vivia assim, dopada e dormindo, 
por recomendação médica. 

Perguntei sobre sua filha de 9 anos e 
ela contou que estava no vizinho, disse 
que “essa é normal”, mas que a menina 
sentia falta dela, uma vez que ela vive 
para as duas filhas maiores e para o 
menor que tem bronquite asmática e vive 

em crises no hospital. 
Perguntei sobre o proprietário, já 

que no pedido constava o nome de um 
homem, ela disse que ele é o companheiro 
dela, mas tem diabetes e acabou perdendo 
a visão então como ela não consegue 
cuidar dele está morando com a irmã 
em uma casa térrea que possibilita que 
ele possa andar no quintal, uma vez que 
ela mora no segundo andar e ele não 
consegue subir as escadas.

Foi uma conversa de 30 minutos, 
descemos as escadas juntas com ela me 
contando que sobe e desce com a menina 
no colo; gostaria de ir para o térreo, mas 
queria ficar no mesmo bloco, pois já criou 
vínculo com os vizinhos e que eles a 
ajudam muito. 

Helena foi uma das 4.720 campainhas 
que tem no Conjunto Habitacional de 
Interesse Social em que eu atuo, onde 
a maioria é chefiada por mulheres - um 
cenário do nosso país, não só desses 
conjuntos. Essa é uma estória dentre as 
14 mil pessoas que tem seus caminhos 
para contar nesse Minha Casa Minha 
Vida Faixa 1. 
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Eu sou Silviani, Assistente Social, 
formada há 9 anos, já ouvi muitas estórias, 
coisas que você não é capaz de mensurar, 
mas a fodona não sou eu, branca, formada, 
com registro CLT, microempreendedora, 
com casa e carro. 

Aprendo diariamente com a minha 
profi ssão a agradecer meus privilégios 
e lutar pela garantia de direitos dessas 
mulheres.

Não trabalhamos com gênero, mas a 
verdade é que a maioria dos atendimentos 
é realizada com mulheres. Mulheres 
que são arrimos de família, mulheres 
que sofrem abusos dos companheiros, 
mulheres que perderam a guarda dos 
fi lhos, mulheres com nomes diferentes de 
suas certidões de nascimento garantido por 
lei para se “esconder” de macho escroto. 

Mulheres com uma vida “minimamente 
normal” como a nossa, mas sempre 
mulheres! 

Pode ser que você tenha achado este 
caso triste, mas o que vi ali não foi 
tristeza, foi orgulho de uma trajetória de 
luta, uma mulher satisfeita e feliz com 
suas escolhas mesmo dentro de toda uma 
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limitação do Estado em garantir direitos 
que estão na Constituição Federal, no ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e em 
tantos outros livros com nomes bonitos de 
difícil entendimento e acesso. 

E eu tenho tanto orgulho da minha 
profissão. Ela que me move, que me 
tira da bolha, que me esbofeteia a face 
todo santo dia, que me cutuca, que 
alcança lugares obscuros, que me trás 
para a superfície para respirar. Cada 
vida escutada faz parte de mim, cada 
orientação, encaminhamento, faz parte de 
mim, do que sou e por isso não dá para 
ser menos, ser pequena, ser chorona (só 
às vezes, vai?), abandonar, fazer “nas 
coxas”. 

É verdade que eu quero abraçar o 
mundo, que muitas vezes me sinto pequena 
diante das limitações da profissão, mas 
essa luta, mesmo que mínima, me arrebata 
todos os dias pela manhã quando deixo 
meu pequeno na escola e vou ali mudar 
o dia de alguém, mesmo que seja só com 
um atendimento de qualidade, uma escuta 
atenta e um sorriso amarelo de quem não 
pode fazer muito naquele momento.
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Quero perguntar uma coisa e você pode 
responder aí dentro da sua cabeça, fazer uma 
análise real e honesta, ninguém está olhando. Quem 
são as suas amigas e amigos? Quantas pessoas 
LGBTI convivem com você? Quantas travestis já 
trabalharam na baia ao lado na sua empresa, quantas 
mães solo? Quantas pessoas com deficiência foram 
ao mesmo colégio que você? Quantas pessoas negras 
são suas amigas íntimas e frequentam a mesma 
academia, o mesmo cinema, o mesmo almoço de 
família que você? Você já foi num evento que tinha 
um intérprete de LIBRAS e tinha de fato uma pessoa 
surda na plateia? Você sabe o que é LIBRAS? 

São muitas perguntas que levam a uma última: 
aonde estão essas pessoas? 

Eu sei, muito se fala sobre minorias e 
diversidade, muitas empresas estão com seus carros 
coloridos simbolizados pelo arco-íris nas paradas 
LGBTI mundo afora, uma parte delas tenta trazer 
propagandas no mês da consciência negra, no dia 
da pessoa com deficiência, no dia da mulher, no 
outubro rosa, no setembro amarelo. Se pensarmos 
bem, na nossa sociedade, qual é uma das formas 
de ter dignidade? Um mês-homenagem ou acesso? 
Sabe como obter acesso? Emprego, dinheiro, 
visibilidade, cachê, comida na mesa, direito de 
circulação, direito civil. Nada mais digno do que 
teto, comida, educação, mobilidade e não é só isso, 

nós não nos movimentamos nessa vida sem cultura, 
sem arte. Já experimentou ficar uma semana sem 
acesso à televisão, Netflix, cinema, teatro, Youtube, 
circo, culto de domingo, isso tudo é acesso. Talvez 
pra uma camada da população do nosso país isso 
nem seja um questionamento. Uma foto de empresa 
com 50 funcionários, ter 45 homens brancos 
cisgêneros (você sabe o que é cisgênero?) não 
choca ninguém e o que eu quero convidar você a 
fazer hoje é isso: se choque! Pesquise, se informe, 
mude e transforme.

Você sabe o motivo dos nossos empreendimentos 
estarem ocupados por essa mesma parcela da 
população e esvaziados da tão dita diversidade? Esse 
texto não é um texto-resposta, é um texto-pergunta. 
Se você não está vendo essas pessoas ao seu lado, o 
que anda fazendo pra gerar mudança? O seu conforto 
vale mais do que o conforto de outras pessoas? Em 
tempos de efeito Bettina, qual o discurso que você 
está comprando? E o que você tem replicado em 
redes sociais? E por que? Você sabe? 

Tá bem, entendi. Mas o que eu faço pra mudar? 
Pois é, eu devolvo a pergunta pra você, sabe por 
que? Se você tem privilégio em mãos, tenho 
certeza que tem, todos temos alguns, você pode se 
responsabilizar coletivamente e buscar soluções. 

A inovação está lado a lado com essas pessoas. E 
você, sabe de que lado está? 
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texto escrito por Bia Medeiros, Cientista Social 
de formação, faz Produção Executiva, Milita e 

pesquisa as áreas de gênero e sexualidade na 
alma e no coração. Documentários são sua paixão.

2 5

se  você está 
lendo isso, você é 
privilegiado sim!



Segunda-feira

8h  Meditação Guiada com Marília Gabriela

18h  Yoga com Maria Luiza Consolim

19h15  Meditação com Maria Luiza Consolim
Terça-feira

8h  Dança para Mulheres e Gestantes 
 com Larissa Carpintero

10h  Dança para Mães e Bebês 
 com Larissa Carpintero

16h  Yoga para Crianças com Claudia Ribeiro
Quarta-feira

8h  Yoga com Maria Luiza Consolim

9h30  Livres na Terceira Idade com Mônica Vieira 

18h30 Yoga com Maria Luiza
Quinta-feira

8h  Preparação para o Parto com Marcela Feriani

9h  Encontro pós-parto com Marcela Feriani

14h  Teatro para Crianças com Gabriela Guinatti 

15h  Teatro para Mulheres com Gabriela Guinatti 

17h  Flamenco com Eleonora Feriani
Sexta-feira e Sábado

 Reservado para cursos, oficinas e eventos
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A programação completa você pode 
conferir nas redes sociais e em nosso site:

www.casaprimavera.net.br
@acasaprimavera 
/acasaprimavera
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