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9 LIVROS ESCRITOS
POR MULHERES

PARA LER EM 2021

1. Redemoinho em dia quente (Jarid Arraes)

Conhecida por seu trabalho como cordelista, Jarid

Arraes lançou em 2019 seu primeiro livro de contos.

Na obra, a autora escreve a partir da perspectiva de

mulheres da região onde cresceu, o Cariri, no Ceará,

misturando realismo, crítica social e fantasia. As

protagonistas criadas por Arraes desafiam a

representação tradicional dos personagens do

sertão, como no conto “Sacola”, em que uma

senhora católica encontra na praça um saco com

pílulas suspeitas e resolve experimentar. Começa aí

uma viagem psicodélica que a faz ver seu Padim

Ciço. 

2. O peso do pássaro morto (Aline Bei)

Quantas perdas cabem na vida de uma mulher? A

pergunta provocadora, que abre o texto da orelha

desse romance de estreia da escritora Aline Bei,

meio que traz uma linha narrativa para o livro, que

conta a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos,

com os impactos das perdas e as vivências da

menina até se tornar adulta. Recomendamos uma

caixa de lenços. E talvez um omeprazol para o

estômago.

3. Feminismo para os 99% – Um manifesto (Cinzia

Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser)

Lançado simultaneamente em oito países no 8 de

Março de 2019, esse manifesto convoca mulheres a

defenderem um feminismo mais amplo e

participativo ao discutir temas como moradia,

salários precários, saúde pública e mudanças

climáticas, questões que afetam a maioria das

mulheres em todo o mundo. “Nosso feminismo só

será mesmo urgente se for por inteiro palpável e real

para a maioria das mulheres brasileiras e do mundo.

Se for popular e verdadeiramente emancipador”, diz

Talíria Petrone no prefácio do livro.

4. O feminismo é para todo mundo (bell hooks)

O ano é 2020, mas o feminismo ainda é mal

interpretado por muita gente. O que mostra a

urgência e importância desse livro de bell hooks,

uma das mais importantes feministas negras da

atualidade (a grafia do nome em minúsculo é uma

preferência da autora para que atenção seja

concentrada em sua mensagem ao invés de em si

mesma). Nessa cartilha, hooks mostra como a luta

contra o sexismo pode mudar para melhor a vida de

todo mundo, o que inclui os homens na parada.

Apesar da primeira edição ter sido lançada em 2000,

o livro só foi traduzido para o português oito anos

depois.

SUZANA  RODR IGUES

Nós preparamos uma lista de livros, desde

literatura a política, para ler ano que vem.

CULTURA
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5. Mama (Marcela Tiboni)

Quando Marcela e sua esposa Melanie decidiram ter

filhos, começaram a pesquisar como fazer isso.

“Quando decidimos engravidar, não tínhamos

informações e eu fui em uma livraria pedir um livro

sobre esse tema e o vendedor me falou que não

existia. Eu pensei que não existisse naquela loja

apenas, mas descobri que realmente não ainda

tinham escrito um livro sobre maternidade

homoafetiva”, conta Marcela. Após o nascimento dos

filhos ela, então, resolveu escrever sobre a

maternidade lésbica nesse livro que rompe com o

tabu que existe ainda hoje acerca do amor e da

gravidez entre mulheres.

6. Gestar, parir e amar: não é só começar (Tayná

Leite)

Não é só aqui na coluna Meu nome não é mãe que

Tayná Leite causa polêmicas sobre a maternidade –

em seu texto mais recente enfureceu umas mães ao

comparar maternidade a trabalho doméstico.

Pesquisadora do tema, neste livro ela verbaliza que a

maternidade, tão desejada também por ela, é no

fundo o principal grilhão que aprisiona as mulheres.

Tayná acredita que enquanto as mulheres não

desmistificarem a ideia desse amor instintivo, e o

processo de culpa alimentado por ele, nunca serão

verdadeiramente livres.

único meio de garantir a vida – constantemente

ameaçada pela violência e transfobia. “A todas as

travestis que nunca viveram para contar a sua

história: esse livro também lhes pertence”, escreve

Luísa na dedicatória. 

8. Mamãe & Eu & Mamãe (Maya Angelou)

Último livro publicado pela escritora, cineasta e

ativista Maya Angelou, este é um relato

autobiográfico que tem como fio condutor a relação

dela com a mãe, Vivian Baxter. É sobretudo a história

da jornada de mãe e filha em busca de

reconciliação, amor e cura. Tudo isso tendo como

pano de fundo os Estados Unidos da segregação

racial e da luta por direitos civis. Com uma vida

atravessada por muitas violências, Angelou

descobriu logo cedo o poder de sua voz. Aos sete

anos, foi estuprada por um namorado da mãe e após

contar o ocorrido, ele foi encontrado morto. Com

medo do poder das suas palavras, que ela entendeu

como capaz de matar alguém, ela passou cinco anos

da infância sem falar.

9. Amanhã vai ser maior (Rosana Pinheiro-

Machado)

O que está acontecendo com o país é uma pergunta

que todos nós já nos fizemos – e que vem se

renovando ano a ano com acontecimentos que nem

a ficção teve criatividade suficiente para inventar. O

que aconteceu com o Brasil dos protestos de 2013

até as eleições de Bolsonaro – e possíveis rotas de

fuga para a crise atual – é o que esse livro da

antropóloga Rosana Pinheiro-Machado se propõe a

decifrar, tanto no campo político quanto social. “No

Brasil de hoje, o derrotismo tende a tomar conta de

todas as esferas da vida social. Lamentamos a vitória

da extrema-direita, não enxergamos saídas e

deixamos que essa angústia nos imobilize”, escreve a

autora no último capítulo do livro.

CULTURA

MATERNIDADE

BIOGRAFIA
7. Eu, Travesti (Luisa Marilac e Nana Queiroz)

Já avisamos: há relatos de pessoas que passaram do

ponto de ônibus porque estavam agarradas nesse

livro, nascido do feliz encontro entre uma mulher

com muita história para contar e uma jornalista que

sabe contar histórias como poucas. A vida de Luísa é

(infelizmente) representativa de muitas travestis: ao

iniciar a transição na adolescência foi expulsa de

casa, viveu na rua e encontrou na prostituição o

POLÍTICA
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1. FLEABAG
A série escrita, dirigida e
protagonizada por Phoebe
Waller-Bridge foi lançada em
2016. A segunda temporada da
produção levou quatro
Emmys, incluindo o de melhor
série cômica. Com humor
ácido e um tanto excêntrico,

Fleabag fala de sexo, amor,
relações familiares e,

principalmente, os
sentimentos mais confusos e
complexos de lidar.

2. BIXA TRAVESTY
A cantora transexual Linn da
Quebrada é protagonista e co-

autora do documentário que
fala de sua trajetória, na vida
pública e privada. Mesclando
entrevistas, monólogos e
shows, o filme traz não só suas
histórias de vida, mas também
os questionamentos sobre
padrões de gênero.

3. THE HANDMAID’S TALE
Na terceira temporada, a série
se mantém relevante ao tratar
de questões essenciais para as
mulheres, como abuso,

maternidade e sororidade.

Inclusive, um dos pontos altos
da temporada está em mostrar
o poder da união entre
mulheres.

4. HISTÓRIA DE UM
CASAMENTO
O filme retrata a história de
um relacionamento entre um
homem e uma mulher a partir
de sua separação. Nos desafios
e embates do divórcio, a obra
vai mostrando a trajetória de
uma mulher que passou uma
década abrindo mão de si para
se adequar ao casamento.

5. OLHOS QUE CONDENAM
A minissérie da Netflix, criada e
dirigida por Ava DuVernay,

reconta a história real da
prisão de cinco meninos
negros em Nova York,

acusados injustamente pelo
estupro de uma mulher no
Central Park em 1989.

6. A VIDA INVISÍVEL 

Baseado no livro “A Vida
Invisível de Eurídice Gusmão”,

de Marta Batalha, o filme
acompanha a trajetória das
irmãs Eurídice e Guta nos anos
50. Uma das proezas da
produção é mostrar na tela as
diferentes formas como o
machismo determina os
rumos das vidas das mulheres.

7. MULAN (LIVE ACTION)

A aclamada cineasta Niki Caro
dá vida à épica lenda da
icônica guerreira chinesa em
Mulan, da Disney, em que uma
jovem destemida arrisca a
própria vida por amor à família
e à pátria para se tornar uma
das maiores guerreiras de toda
a China. 

8. RETRATO DE UMA JOVEM
EM CHAMAS
Marianne é uma jovem pintora
na França do século 18, com a
tarefa de pintar um retrato de
Héloïse para seu casamento,

sem que ela saiba. Passando
seus dias observando Héloïse e
as noites pintando, Marianne
se vê cada vez mais próxima
de sua modelo.

8 INDICAÇÕES DE
FILMES E SÉRIES
HELENA  BERTHO

CULTURA
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sociedade. No campo do cinema, essa realidade não é

diferente, visto que o mundo cinematográfico é

dominado pela figura masculina e há uma forte

sexualização nas produções realizadas pelos homens.

  Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do

Cinema (Ancine), apenas 19% dos 142 filmes brasileiros

produzidos em 2016 foram dirigidos por mulheres –

nenhuma delas negra. De acordo com o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015, 51%

da população brasileira é composta pelo sexo feminino

e 54% por pessoas pretas.

  “Se as mulheres são maioria na sociedade brasileira,

por que somos a minoria na produção de filmes?”, é esta

a questão levantada pela acadêmica de Cinema e

Audiovisual na Unespar, Brendha Rocha. A estudante

utiliza de tudo ao seu alcance para apoiar as causas

levantadas por minorias e gosta de debater a escassez

de mulheres, negros e transsexuais dentro das

produções cinematográficas.

  A paixão por cinema começou no ensino médio,

quando encenou em peças teatrais do colégio e

descobriu ali um amor por criar e contar histórias. Nos

amplos caminhos que existem para seguir dentro do

mundo audiovisual, áreas como roteiro, direção e

produção chamam mais a atenção de Brendha.

  Dentre as principais obras que produziu durante a

A representatividadeA representatividade
feminina no cinemafeminina no cinema

faculdade, a acadêmica tem um lugar especial para o

curta-metragem Era Uma Vez Uma Mulher (2018), no

qual participou como assistente de direção. O filme

relata a história de um agente funerário preparando o

corpo de uma conhecida. Dentro desta narrativa, o

curta aproveita para discutir a violência sofrida por

mulheres, que são moldadas dentro da cultura

machista, além de evidenciar a precariedade do sistema

judiciário em punir os agressores e mascarar crimes.

  No meio acadêmico, Brendha diz ser comum observar

uma polarização dos grupos, separados entre homens e

mulheres. Isto se dá devido ao fato de que quando uma

mulher junta-se a um grupo majoritariamente formado

pelo sexo masculino só lhe são dadas funções

culturalmente ocupadas por minorias, como produção,

direção de arte e assistências. “Eu sinto que para

levarem meu trabalho a sério, um homem precisa fazer

parte”, explica. “Houve situações em que trabalhei em

dupla com um homem e, geralmente, ele era

parabenizado por coisas que fizemos juntos, sem

estender a parabenização a mim também”, conta

Brendha.

Tragam o Oscar para esta mulher

  O movimento feminista, originado em 1960, foi o

pontapé inicial para a expansão do papel da mulher na

sociedade, antes meramente destinado a funções como

dona de casa. Agora questionamos o local da mulher,

abrindo espaço para ela atuar em âmbito social,

econômico e político com mais voz.

Lanume WeissLanume Weiss
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A mulher vem lutando contra uma cultura

machista e patriarcal há muito tempo e pouco a

pouco vem conquistando voz e espaço na



  Uma pesquisa realizada pelo Geena
Daves Institute aponta que 23,3%

dos filmes tem uma protagonista
feminina. A média é que para cada
mulher há 3,9 homens trabalhando
em uma produção cinematográfica.

O estudo também mostra que
apenas 9,1% dos filmes são dirigidos
por mulheres.

  Em 90 anos de Oscar, somente
uma mulher ganhou o prêmio de
direção e só outras quatro foram
indicadas. Em 2010, Kathryn Bigelow
foi a primeira mulher a ganhar o
Oscar na categoria de Melhor Diretor
e, após uma década, continua sendo
a única a ganhar o prêmio.

  “Os homens têm mais acesso a
editais de produção e também aos
festivais, justamente por existir mais
deles nestes lugares”. É o que diz
Ana Johann, roteirista e diretora
cinematográfica e professora de
roteiro. “Por isso, é urgente que
tenhamos cota de gênero e raça
para equiparar os danos causados
pelo nosso passado preconceituoso
e que continuam ainda no presente”,

propõe.

  Ana iniciou no mundo acadêmico
como jornalista, entretanto, durante
a faculdade trabalhou na 

comunicação do Festival de Teatro
de Curitiba e descobriu ali o roteiro
cinematográfico. Em 2004, ganhou
uma bolsa para estudar
documentário na Escola Superior de
Cinema e Audiovisuais da Catalunha
(ESCAC), em Barcelona.

  Há um abismo de oportunidades
entre as minorias e o padrão
homem, hétero e branco no mundo
do cinema. “Como sujeitos,

precisamos fazer a nossa parte para
combater estas estatísticas,

compartilhando o conteúdo
produzido por mulheres e dar mais
chances de emprego a elas
também”, comenta Ana.

  A roteirista já escreveu um livro
chamado A Construção do Poético
no Roteiro Cinematográfico (2015) e
tem diversas obras autorais, como os
filmes: De Tempos em Tempos
(2007); Você Ainda Não Está Morta
(2016); O Que Nos Olha (2017); e A
Mesma Parte de um Homem, com
estreia prevista para 2021. Ana reúne
todos os trabalhos em seu site:

www.anajohann.com.br.

Os homens têm
mais acesso a

editais de
produção e

também aos
festivais,

justamente por
existir mais
deles nestes

lugares
A N A  J O H A N N
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N
no local há velas e incensos para invocar a
energia de ancestrais oraculares que
auxiliam nas interpretações . Nadia Tomelin ,

36 , veste um chapéu de bruxa , passa seu
batom roxo e , ao lado da bola de cristal ,
segura as cartas de tarô nas mãos
preenchidas por anéis . Não é atoa que é
conhecida por amigos e consulentes como
Bruxita .

  A artesã , residente de Balneário Piçarras
(SC), trabalha como taróloga e oraculista a
cerca de um ano . Antes de começar os
estudos de taromante , em 2019 , vendia sua
arte na praia , até que conheceu Karin
Veloso Schmalz , taróloga há 40 anos ,

também residente da cidade no litoral
catarinense . Karin propôs um negócio para
Nadia , expor sua arte na loja que ela abriria
e , entre conversas , tocaram no assunto tarô ,

que despertou interesse na Bruxita .

  “Sempre senti uma energia , uma conexão
com esta parte exotérica . Karin me
emprestou um baralho completo para
iniciar o curso e , a partir daí , estudei
diariamente para evoluir”, conta Nadia . De
acordo com a taróloga , nunca se para de
estudar tarô , sempre há mais coisas para se
aprender .

  Ao terminar o curso , Nadia comprou seu
primeiro tarô e iniciou terapias gratuitas
com familiares e amigos . Quando as pessoas
retornaram a ela , elogiando as previsões e
interpretações , dizendo que havia acertado ,

viu uma oportunidade de começar a leitura
cobrando um valor simbólico . Em 2020 , já
estava trabalhando e recebendo uma renda 

com terapia holística (baseada nos princípios dos
problemas como um todo , e não fragmentado),

artesanato , tarô e oráculos .

  O dinheiro inicial , ajudou na compra de outros
baralhos , oráculos e livros para aprimorar mais o
conhecimento . “A sintonia com o tarô , as pessoas
elogiando meu trabalho , tudo dando certo e tive
certeza que podia ampliar meus horizontes”, explica .

Como forma de valorizar todo o esforço , aumentou o
valor das consultas , mas mantendo um valor acessível .
As consultas de 1 hora , custam R$ 50 ,00 , já as de 2
horas , que são mais aprofundadas , custam R$ 80 ,00 , e
podem ser presenciais ou on-line . 

  "Meu objetivo é ajudar as pessoas a descobrirem
questões sobre elas que não imaginavam , para que
possam evoluir , melhorar , transformar , libertar e curar
a si mesmas”, comenta Nadia . A taróloga deixa bem
claro : tarô não é adivinhação , nem uma prática
fantasiosa , é , na verdade , um caminho de
autoconhecimento para desenvolver as diversas áreas
da vida . “É um auxílio nas interpretações do
inconsciente humano e o tarólogo é um conselheiro ,

orientador e direcionador”.

Tarólogos  são  um  canal
“A minha vida é dividida em antes e depois da Karin”,

conta a taróloga Agnes Geiser Arlow , 67 . Assim como
Nadia , Agnes conheceu o tarô através de Karin . Em
2012 , a taromante já estudava dança do ventre e reiki
(terapia de canalização de energia). Na cidade natal ,
Ferraz de Vasconcelos (SP), já tinha contato com o
espiritismo , mas ao entrar na loja Mente Sã , no
Shopping Atlântico , em Balneário Camboriú , encontrou
a funcionária da loja Karin .

a sala terapêutica , a mesa para tirar
o tarô é feita com caixotes , cangas e
cadeiras improvisadas . Espalhados

TAROT :  AS
CARTAS
PODEM

ORIENTAR
SUA  VIDA?

PARA  TARÓLOGAS ,  A  PRÁTICA
TERAPÊUTICA  É  UMA  TRADUÇÃO

DO  INCONSCIENTE

LANUME WEISS
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  Agnes também fez o curso da Karin sobre tarô
e astrologia e , assim , iniciou a caminhada por
este mundo . Em 2014 , cursava Direito , porém “a
lei do homem não é o meu caminho”, diz . Ao
estudar os arquétipos (imagens das cartas do
tarô , que são primordiais , presentes em nosso
imaginário , que ajudam a explicar histórias
passadas , vividas por outras gerações),

descobriu uma fonte inesgotável de
conhecimento e um amor , envolvendo-se
também com o baralho cigano . Hoje , realiza
atendimentos on-lines com pessoas que
procuram ajuda no desequilíbrio emocional .
  Todo o trabalho que Agnes realiza não é
cobrado , de acordo com a taróloga , ela é paga
com as energias do universo . “Como cobrar pelo
que recebo dos mestres? Como cobrar se são
eles que me orientam?”, questiona . Para ela , tarô
é seu compromisso reencarnatório . Portanto ,

não consome alimentos de origem animal , nem
industrializados , nem ingere bebida alcóolica ,

pois tudo isso interfere na energia que ela
transmite ao outro . “Foi essa orientação que
recebi do plano espiritual . Nunca posso dizer
que eu fiz , sou um canal”, completa .

O  que  é  o  tarô?

  Foi na faculdade de Pedagogia que Karin
Veloso Schmalz , 60 , conheceu os arquétipos e o
psicólogo suíço Carl Jung , responsável por
fundar a psicologia analítica . Com o interesse
despertado , Karin começou a se envolver mais
com tarô , lendo muitos livros e colocando em
prática seus aprendizados . São 40 anos
trabalhando com tarô , astrologia e constelação
familiar .

  De acordo com a taróloga , tarô é um livro/jogo
composto por cartas/arquétipos , que explicam
de forma individual o movimento da trajetória
humana . Há um total de 70 cartas de tarô , sendo
elas divididas entre 22 arcanos maiores e 56
arcanos menores (dentre os quais 16 são cartas
que representam pessoas - rei , rainha , etc).

“Arcanos significa mistério e as figuras
exprimem ideias , força , poder , medos , cegueiras ,

oferecidas pela vida”, explica Karin .

  Os arcanos menores simbolizam os quatro
elementos : água (copas) representa os
sentimentos ; terra (ouro) é a matéria ; ar
(espada) é o pensamento ; e fogo (paus) é a ação . 

O objetivo do tarô é orientar situações , mas
permite o livre arbítrio do consulente para
decidir o caminho . A prática serve para avaliar
acontecimentos , entre passado , presente e
futuro , orientando um rumo , atitude , entre
outros .

  A tradição que se estende por seis séculos ,

permanece como um auxílio para tomada de
decisões e as respostas vem pela escolha
aleatória das cartas , que mostram o que está
nas profundezas do inconsciente . A taróloga
ainda diz que não é necessário estar presente ,

que a leitura das cartas do tarô pode ser feita a
distância .

  “É através das análises da carta que a pessoa
pode ter maior consciência sobre dúvidas , dessa
forma , atuando de forma mais positiva e
construtiva nas decisões da vida”, explica Karin .

“E não tem como mentir para as cartas , o que
tem de ser , será revelado”.

  A prática está cada vez mais ganhando espaço
na atualidade . Dados da plataforma de
comportamento do consumidor Spate revelam
que as pesquisas nos Estados Unidos por “cartas
de tarô” e “como ler cartas de tarô” aumentaram
31 ,9% e 78 ,4%, respectivamente , em relação a
2019 . “Trabalhando tanto tempo com isso , posso
afirmar que o tarô é a ferramenta mais assertiva
no processo do autoconhecimento”, finaliza
Karin .

NUNCA  POSSO  DIZER  QUE
EU  FIZ ,  SOU  UM  CANAL

CULTURA
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desde cedo uma divisão entre os
sexos, relacionados as tarefas e
interesses da esfera opcional e
racional do ser humano.

Ironicamente, as crianças
crescem acreditando que
menina deve brincar de boneca
e menino de bola.

  No quesito profissão essa
divisão não é diferente. Ainda
persiste a ideia de que razões
biológicas determinam os
caminhos distintos entre
homens e mulheres. No caso,

atividades femininas tidas como
naturais exigem afeto e atenção,

enquanto as masculinas utilizam
a racionalidade.

  Porém, esses padrões podem
influenciar nas escolhas futuras e
profissionais. É incomum ver
mulheres tentando carreira nas
áreas de tecnologia e ciências
exatas. Uma pesquisa realizada
pela Serasa Experian indica que
somente 17% do total de
programadores é do sexo
feminino, essa estatística,

infelizmente, também pode ser
explicada pelo pequeno número
de mulheres matriculadas em
cursos de Tecnologia no Brasil,
que representa apenas 15% do
total.
  Formada há quatro anos em
Sistema de Informação (SI),
Isabela Ribeiro, 24, comenta que
no decorrer do curso conheceu
somente três mulheres que
faziam Bacharel em SI. Na
turma, somente ela e mais uma
preenchiam a sala. 

  A associação entre tecnologia e
masculinidade continua a
distanciar mulheres de sua
paixão por tecnologia. Isabela
chegou a cursar seis meses de
Arquitetura e Urbanismo por
pressão do pai, que achava que
Sistemas não era para mulher.

BONECAS EM COMPUTADORES
  Depois de alguns anos como desenvolvedora
dentro de uma empresa, durante uma reunião,

a programadora chegou a solicitar ajuda de um
colega para explicar a solução de um problema,

porque, de acordo com depoimento dela, "a voz
masculina era melhor aceita pelos gestores e
administradores da empresa.

  Hoje, Isabela deixou para trás todas
dificuldades que passou por conta do
preconceito e prefere focar em si mesma como
profissional. "Prefiro aproveitar cada momento
da profissão, porque todo dia é um novo
aprendizado que pode te agregar como um
programador melhor e mais qualificado",

compartilha.

a figura do geek anti-social, se
desenvolveu na década de 60, a
partir das instituições previamente
programadas, além da própria
disciplina em curso dentro da
sociedade profissional. Ou seja, tem
pouco a ver com habilidades
intelectuais de origem biológica, mas
com corporativismo.

  Segundo estudo realizado pela
Yoctoo (consultoria de recrutamente
especializada na seleção de
profissionais de Tecnologia de
Informação - TI e digital), 82,8% das
mulheres entrevistadas disseram já 

O
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O s esteriótipos de gênero,

historicamente
programados, delegam

processo de masculinização da
informática, mais precisamente 

ter sofrido preconceito de gênero no
ambiente de trabalho ou na própria
sala de aula, e 42% declaram que
precisam provar o tempo todo que
são competentes tecnicamente. 

  Quando Helena Tamanini, 20,

começou a cursar Sistemas de
Informação, três quartos da sala era
preenchida pelo sexo masculino.

"Acho que as mulheres não são vistas
em grande quantia na área da
tecnologia por existir o esteriótipo
'profissão de homem'", comenta
Helena. "Na área de suporte de TI
ainda há muito preconceito, por
acharem que as mulheres não dão
conta do trabalho pesado".

HELEN  CORTES



As mulheres participam desde os primórdios da
tecnologia. Em 1843, Augusta Ada King, a

Condessa de Lovelace, foi responsável pela
criação do primeiro algoritmo da história, muito
antes da existência de máquinas que pudessem

processá-lo.

 

Matemática e escritora inglesa, Ada foi uma das
poucas mulheres a figurar na história do

processamento de dados. Nos 37 anos em que
viveu, utilizou seus conhecimentos para criar

programas, tornando-se a primeira
programadora do mundo. 

 

Também inventou o conceito de subrotina e
descobriu o valor das repetições (loops). Por

conta de seus feitos, nos anos 70, a linguagem
ADA foi desenvolvida e batizada em sua

homenagem.

OS TEMPOS ESTÃO
MUDANDO
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os seus brinquedos, rompendo os
paradigmas da sociedade
machista. Ela conta que
raramente brincava de boneca,

gostava de sair com os amigos na
rua e na praia, mas não teve
muito contato com
computadores e games - eram
caros.

  Coordenadora há 14 anos do
Curso de Sistemas da Informação
da Uniavan, Fabricia acredita que
"o modelo social ainda, de certa 

fora de sala de aula, além do
ambiente de aprendizagem. Uma
luta diária, porque a capacitação
feminina vai muito além das
questões biológicas e
corporativas.

forma, influência nessa
segregação, todavia, já há uma
grande quantidade de mulheres
no meio dos códigos e,

historicamente falando, elas
tiveram um papel importante na
área". No fim, a coordenadora
acredita em uma sociedade
igualitária e luta bastante por
isso.

Ultrapassando as desigualdades
do ambiente tecnológico, o
desafio feminino é reprogramar
essas linhas de códigos
ultrapassados. Reprogramas o
processo de educação dentro e 

Graças aos pais, Fabricia
Teodoro, 49, pode escolher
desde pequena 

Lugar de
mulher é na

programação



1. CAROL SHAW
Nascida na Califórnia, Shaw é
considerada a primeira mulher
programadora de games do mundo.

Ela começou sua carreira na Atari e
participou da criação do 3D Tic-Tac-

Toe para o Atari 2600. Construiu seu
mais famoso jogo, River Raid, em
1982 na Actvision e viu sua criação se
tornar um clássico.

2. ROBERTA WILLIAMS
Co-fundadora e game designer da
Sierra Online (atualmente conhecida
como Sierra Entertainment), Roberta
Williams tornou-se famosa após a
criação da série King’s Quest, em
1984.

É à ela que se atribui a criação do
gênero de jogos chamado “aventura
gráfica”. Seu trabalho mais influente
se deu entre os anos de 1980 e 1990,

encerrando-se em 2014 com Odd
Manor.

3. RIEKO KODAMA
Considerada a “Primeira-dama” dos
jogos de RPG no Japão, Kodama é
criadora da série de jogos eletrônicos
Phantasy Star, produzida para
ninguém menos que a SEGA.

Com suas muitas versões e capítulos
(e até mesmo uma série online), seu
jogo traz uma ambientação futurista
e repleta de fantasia. A missão é
combater monstros usando
inteligência, armas, magias e até
veículos.

Rieko foi designer gráfica dos jogos
Sonic lançados em 1991 e 1992 e é
responsável pelos últimos
lançamentos da série 7th Dragon
para Nintendo e para PlayStation.

6 MULHERES QUE
REVOLUCIONARAM
OS GAMES

CODEBUDDY
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4. JADE RAYMOND
Com menos de 35 anos, Raymond já
tinha se aventurado na produção de
dois dos jogos mais conhecidos dos
anos 2000: Assassin’s Creed e The
Sims, o primeiro pela Ubisoft e o
segundo pela Eletronic Arts.

Em 2019, Raymond foi anunciada
como vice-presidente do Google
com a missão de liderar o primeiro
estúdio de game da empresa.

5. YOKO SHIMOMURA
Shimomura começou a carreira
compondo trilhas sonoras para jogos
em 1988 e ficou marcada pelos
sucessos de Street Fighter II, Final
Fight e da franquia Mario e Luigi.
Entretanto, seu maior feito é
particularmente especial. A trilha
sonora do jogo Kingdom Hearts é
toda feita por ela.

6. RHIANNA PRATCHETT
Pratchett é conhecida por muitos
feitos, mas talvez o maior deles seja
justamente a famosa Tomb Raider.
Rhianna foi responsável por toda a
narrativa do jogo lançado em 2013 e,

depois, em 2015.

Escritora e jornalista, trabalhou para
a SEGA, para a Ubisoft, para a EA e
muitas outras empresas
reconhecidas no mundo de jogos.

Além disso, escreveu a história em
quadrinhos Tomb Raider: The
Beginning lançada pela Dark House
em 2013, e Mirror’s Edge, em 2008,

para a DC Comics.

Tanto talento resultou em cinco
nomeações a prêmios mundiais e
quatro conquistas.



LUGAR DE MULHER É
NA ENGENHARIA

restringiu à casa e às tarefas domésticas, pois era
muito comum questionar a capacidade intelectual
das mulheres em outras ocupações. Assim, trabalhos
artesanais e atividades como fiar e moer milho à mão
ganharam a excelência feminina na Antiguidade,

enquanto tarefas com fornos, fabricação de armas e
construção foram legados masculinos. 

  Este cenário só começou a mudar após o
Renascimento, no século XVIII, quando as mulheres
tiveram acesso à leitura e à escrita. Depois, um século
mais tarde, acompanhando as transformações sociais,

a conquista foi pelo ingresso no Ensino Superior. Mas,

no Brasil, tal cenário só começou a mudar
consideravelmente ao longo do século XX.

  Uma revolução tão significativa que hoje as mulheres
são maioria no Ensino Superior. Dados do Censo da
Educação Superior de 2016, última edição do
levantamento do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inpe, revelam
que as mulheres representam 57,2% dos estudantes
matriculados em cursos de graduação.

  No entanto, quando falamos sobre a área das exatas,

com destaque para as engenharias, os números
mudam completamente. Dos 1.150.637 alunos ativos
nos cursos de engenharia, agronomia e geociências,

961.809 são homens e somente 188.828 são mulheres,

segundo o Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea). Para se ter uma ideia do quão
recente é a participação feminina nas exatas, a
primeira mulher a se formar em engenharia no sul do
Brasil foi Enedina Alves Marques, em 1945, sendo a
única mulher na turma de Engenharia Civil da
Universidade Federal do Paraná - UFPR. A filha de
escravos foi também a primeira negra engenheira do
país.

  Embora ainda sejam poucas, a entrada de mulheres
nas engenharias representou uma significativa
mudança nos padrões, afinal, ao longo da história o
trabalho realizado pelas mulheres acabou lhes
atribuindo o lugar de usuárias, mais do que produtoras
de tecnologia. E como herança dos nossos
antepassados, crescemos ouvindo que homens são
melhores em cálculos, matemática e raciocínio lógico,

e que mulheres são biologicamente menos aptas às
ciências exatas.

  Sobre ser minoria, Camila de Conto sabe muito bem.

Em um certo momento durante a faculdade de
Engenharia de Materiais, chegou a ser ela e mais cinco
mulheres no meio de 300 homens. Uma barreira
quebrada dia após dia, numa luta pela voz e pelo
espaço, que inicia ainda no ambiente acadêmico. “O
machismo sempre ocorria. Tirava uma nota alta e
ouvia que era porque o professor pegava leve com as
mulheres. Pedia ajuda para algum colega homem, e o
professor achava que estava flertando ou com algum 
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LOUISE  STEFANY

Lavar, passar, cozinhar. Por muito tempo essas
foram as únicas tarefas que mulheres puderam
exercer. Historicamente, o espaço de atuação se



tipo de interesse”, diz. Camila
relembra que esse tipo de
comentário desmerecendo as
alunas acontecia com frequência,

mas isso não a fazia se sentir menos
capacitada. Pelo contrário, lhe dava
mais força. “Sempre achei que os
homens que faziam esse tipo de
comentários não tinham nem noção
do poder de uma mulher e de suas
capacidades. E sempre achei que
enquanto um homem está
perdendo o seu tempo com esses
comentários e pensamentos, eu
estou usando o meu tempo para
aprender e me desenvolver”.
  Em 2018, um grupo de alunas de
engenharia criou o perfil @ouvinoct
no Instagram para denunciar o
assédio e machismo sofridos na
Universidade Federal do Espírito
Santo - Ufes. Na primeira semana, o
perfil já contava com mais de 1 mil
seguidores e diversos relatos de
abusos de colegas e professores.

Dois anos depois, o perfil ainda está
no ar e segue compartilhando frases
ouvidas pelas próprias mulheres e
que foram compartilhadas por elas
com o intuito de ajudarem outras
alunas.

  Para Larissa da Silva, 21 anos, as
experiências no ambiente
acadêmico não são diferentes. A
estudante do sétimo período de
Engenharia Ambiental e Sanitária
da Universidade do Vale do Itajaí –
Univali conta que os episódios de
machismo começaram na hora de 

procurar um estágio. “Fui fazer uma
entrevista de estágio em uma
empresa muito grande e conhecida
e ouvi a seguinte justificativa: seu
currículo é ótimo, adoramos você…

mas precisamos de um homem para
essa vaga, já que o setor é formado
somente por homens e não nos
sentimos bem em te deixar lá. Esse
dia foi muito marcante e triste para
mim”, conta.

  Durante o estágio, Larissa explica
que também é muito comum
estudantes do sexo masculino
serem escolhidos para tarefas mais
práticas, como entrar na mata
durante as vistorias, enquanto as
mulheres têm que ficar no escritório. 

Lugar de mulher é no mercado de
trabalho
  Assim como na universidade, a
trajetória da mulher no mercado de
trabalho vem ganhando cada vez
mais espaço. Segundo o Instituto
Brasileiros de Geografia e Estatística
- IBGE, elas estão mais presentes nas
vagas de emprego, embora ainda
abaixo dos homens. Mesmo as
mulheres sendo mais da metade da
população em idade para trabalhar
(52,4%), em 2019, os homens
representavam quase 57% da
parcela da população que
efetivamente trabalhava. 

  Os papéis sociais vistos como
femininos ou masculinos ainda
influenciam bastante o mercado de
trabalho. Para a engenheira civil 

Camila Zattera as coisas ficaram
mais desafiadoras depois de
formada. O fato de ser nova e estar
em um mercado tradicional, em que
um bom engenheiro é formado pela
imagem de um homem mais velho
e bem vestido, trouxe algumas
pedras no caminho. “Isso exigiu um
empenho maior, comunicação
assertiva, postura e muita
competência profissional. Você
precisa necessariamente saber
passar para as pessoas o seu nível de
profissionalismo e aptidão,

demonstrar que sabe o que está
fazendo. Se não, infelizmente, há
uma forte tendência de julgamento
pela aparência”.

  Mas o que poderia soar como
ofensa tornou-se, na verdade, um
nicho de mercado. Para a gaúcha de
25 anos, isso não a frustra. “Sempre
foquei em aprimorar as minhas
competências e saber me
comunicar”. Hoje Camila tem o
próprio escritório e é bastante ativa
nas redes sociais. Com foco no
empreendedorismo e a partir de
suas próprias experiências e
descobertas, no Instagram seus
posts e stories ajudam os quase 7
mil seguidores a criarem conteúdo
criativo e a fortalecerem a marca no
meio digital.

Lugar de mulher é na pesquisa
Quando se fala em participação das
mulheres na ciência, dados recentes
de uma pesquisa da Unesco
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O futuro é feminino
  Apesar de todas as marcas do passado
que se refletem no presente, entender
o papel da igualdade dentro da
engenharia é importante para que seja
possível construir um futuro cada vez
mais igualitário. Uma maior
participação das mulheres na
engenharia contribui para a construção
de uma tecnologia mais voltada ao
bem estar das pessoas. Se existissem
apenas homens criando e
desenvolvendo novas tecnologias, elas
seriam todas baseadas nas
necessidades do homem. 

  “Nós trazemos uma nova perspectiva.

No momento em que ocorre a fusão
das duas visões no desenvolvimento de
uma tecnologia, este produto vai ser
muito mais inovador”, afirma Camila de
Conto. A participação das mulheres é
muito importante para haver mais
diversidade na resolução de problemas,

no desenvolvimento de produtos e na
implementação de novas tecnologias.

“Quem ganha também é a população
geral e o consumidor final, que vão
estar recebendo serviços e produtos
mais inteligentes”, diz.

  Assim, não há como existir uma
sociedade com igualdade entre
homens e mulheres se padrões
obsoletos continuarem reforçando esse
ciclo vicioso do machismo. Machismo
que fere a liberdade da escolha
profissional, responsável por episódios
constrangedores na faculdade e que
ramifica seus galhos no mercado
profissional. “Torço para que cada vez
mais mulheres quebrem padrões,

estejam presentes na engenharia e
instiguem outras mulheres a seguirem
nesta área também”, conclui Camila
Zattera. “O futuro é feminino!”.

mostram que ainda há um longo
caminho a ser percorrido para
que a igualdade de gênero nesse
campo também se torne
realidade. Segundo o relatório
“Decifrar o código: educação de
meninas e mulheres em ciências,

tecnologia, engenharia e
matemática”, menos de 30% dos
pesquisadores no mundo são
mulheres. Além disso, os estudos
indicaram que dentre os
ingressantes em carreiras
relacionadas à engenharia,

matemática, física e química, os
homens são os que têm maior
probabilidade de permanência.

  Mas se de minorias Camila de
Conto entende bem, de
representatividade, mais ainda.

Ela foi uma das 300 mulheres
selecionadas entre 10 mil
candidatas para integrar o
projeto EXXpedition Round the
World. A expedição só de
mulheres saiu em 2019 para uma
viagem ao redor do mundo a
bordo do veleiro S.V.Travel Edge.

O principal objetivo é estudar o
impacto do plástico nos oceanos.

No total, a expedição contará
com 730 dias no mar, missão que
só deve terminar em 2022. 

  Formada em 2014 pela
Universidade de Caxias do Sul
(RS), Camila mora em Curaçao, na
América Central, e além deste e
de outros projetos em que atua,

trabalha em uma multinacional
farmacêutica. 

  A escolha por esta área sempre
pulsou lá dentro. “Eu sempre fui
muito curiosa e queria saber
como todas as coisas
funcionavam. Sempre fui muito 

lógica e sentia uma afinidade
incrível com números”. E a
Engenharia de Materiais
possibilitou unir esse
conhecimento com a área da
saúde, que também era de seu
interesse. “Com este curso existia
a opção de trabalhar com
desenvolvimento de biomaterial,
próteses e outras inovações
médicas para aumentar a
qualidade de vida das pessoas”,

conta.

  No seu setor, é a única mulher.
Mas Camila explica que se sente
muito bem no ambiente de
trabalho. Ela conta que na
empresa a participação feminina
é algo tratado abertamente. Esse,

inclusive, foi um dos critérios
decisivos para aceitar a proposta.

“Eu escolho o lugar em que vou
trabalhar baseado também na
cultura interna da empresa e nos
seus valores. O machismo e o
privilégio de gênero no ambiente
de trabalho nunca vão acontecer
se a cultura da empresa não
permiti-los”.

  Para ela, no ambiente de
trabalho há um só gênero: não
são mulheres e homens, são
profissionais. “Eu vou na empresa
para desenvolver a minha função.

Desempenho meu papel,
produzo resultados positivos para
a empresa e tenho uma postura
profissional com meus colegas.

Não há espaço para machismo.

Além disso, o salário é baseado na
formação e na experiência, e o
bônus vem com a performance,

tanto para mulheres, quanto para
homens”.
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como líderes mais conservadores,

feito Donald Trump e Jair Bolsonaro,

enfrentam críticas sobre os métodos
de enfrentamento à Covid-19. De
acordo com dados da Organização
Mundial da Saúde, os Estados
Unidos e o Brasil ranqueiam o
gráfico de número de casos,

possuindo cada um,

respectivamente, 181,6 mil e 120,4
mil mortes confirmadas de
Coronavírus - até dia 28 de agosto.

  No entanto, outros países encaram
este período com um menor
número de óbitos, por exemplo,

Islândia, Nova Zelândia, Taiwan -

todos governados por mulheres.

Durante a atual crise global de
saúde, estas líderes femininas vêm
sendo elogiadas pelas medidas de
combate à pandemia. Muito mais do
que fatores sociais e econômicos
que favoreçam estes países, a
capacidade e competência destas
mulheres de governar uma nação
não diz respeito a questões
biológicas, mas provavelmente de
trajetórias sociais vividas por elas.

  Cada líder respondeu à crise de
forma diversa, justamente pelas
inúmeras realidades, tanto
socioeconômicas, quanto
disponibilidade de recursos, de cada
país - aspectos nos quais o gênero
não tem influência. Porém, a
abordagem de gerenciamento da
Covid-19 é o que difere a liderança
feminina da masculina.

  Quando colocados em situação de
liderança, às vivência de ambos os
gêneros podem ter influência nas
decisões tomadas por eles.

Mulheres, socialmente falando,

durante toda vida, experienciam 

diferentes papéis e
responsabilidades impostas pela
sociedade, afetando as perspectivas
e, consequentemente, as decisões
tomadas por elas. Ou seja, no padrão
que toda a sociedade foi exposta,

durante todos esses anos, é aceitável
que mulheres sejam líderes mais
empáticas e colaborativas, em
contrapartida, é esperado que
homens sejam mais egoístas e
competitivos.

  Ambos presidentes Donald Trump
e Jair Bolsonaro, cujo países
encaram o pico de número de casos
e mortes por Coronavírus, mantém
uma postura autoritária e
conservadora, além de negar fatos
científicos e contrariem órgãos de
saúde pública. Exemplo o Brasil,
durante a pandemia deteve três
comandantes diferentes do
Ministério da Saúde.

Como diversas líderes mulheres
enfrentaram à pandemia
  Taiwan, entre seus 24 milhões de
habitantes, registrou, até final de
agosto, apenas sete mortes pela
Covid-19. A presidente Tsai Ing-wen
agiu precocemente, aumentando a
produção de equipamentos de
proteção individual (EPIs),

garantindo um estoque de máscaras
no Estado. O governo também
proibiu a entrada de visitantes da
China, Hong Kong e Macau, além de
implementar um software que
permitiu às pessoas relatarem
histórico de viagem e sintomas de
doenças.

  A Nova Zelândia, no mês de agosto,

completou cem dias sem
transmissão de Coronavírus. O país,

com 4,8 milhões de habitantes,

registrou somente 22 mortes. Sob o
comando da primeira-ministra 

Jacinda Ardern, a Nova Zelândia
adotou uma quarentena rígida e
precoce, fechamento das fronteiras,

testagem em massa e rastreamento
de contatos.

  Apesar de tudo, também há países
liderados por mulheres em situação
de vulnerabilidade em meia à
pandemia. Como no caso de
Bangladesh, com 161,4 milhões de
habitantes, que abriga um dos
maiores campos de refugiados do
mundo. Os Médicos Sem Fronteiras
estão enfrentando escassez de EPIs,

além dos quase um milhão de
refugiados vivendo em condições de
superlotação e insalubridade, o que
torna ambos particularmente
vulneráveis à Covid-19. O
distanciamento físico neste
contexto é quase impossível.
  Entretanto, o número de mortes
em Bangledesh não é tão alto
quanto EUA e Brasil, a primeira-

ministra Sheikh Hasina conseguiu
conter o número de casos,

registrando pouco mais de quatro
mil mortes por Coronavírus.

Muito mais que gênero
  Homens não são melhores
liderando, tanto quanto mulheres
não são menos capazes disso. Não é
questão de gênero, não é biológico.

Ambos necessitam de competência
para governar e liderar uma nação.

Política é sobre cuidar de toda uma
sociedade, sem exclusão,

conversando e expressando opiniões
para entender as diversas diferenças
de cada grupo e/ou pessoa.

  É de vital importância que o
patriarcado seja afrontado, para que
mulheres ocupem cargos
parlamentares em equalidade a
homens, porque estas são tão
competentes quanto.

POR QUE PAÍSES LIDERADOS POR
MULHERES SE DESTACAM NO

COMBATE À PANDEMIA?
LANUME  WEISS

POLÍTICA
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Oano de 2020 pôs à prova as
lideranças políticas. Em meio
à pandemia, é possível notar



pandemia, nove são dirigidos por mulheres.

Apesar de demonstrarem capacidade
igualitária, em uma pesquisa da União
Parlamentar de 2018, constatou-se que apenas
10 de 153 chefes de estado são do sexo feminino.

Apenas um quarto dos membros dos
Parlamentos são mulheres.

  Andrea Freire Monteiro é diretora da ONG
Autonomia, em Florianópolis, e conta que
sempre teve uma visão muito investidora,

gerando para ela um grande lucro desde jovem.

Neste cenário, ouviu do pai esta pergunta: “Deve
ter um homem por trás disso, certo? Não é
possível que você esteja ganhando tanto
dinheiro sozinha”. Isso não desmotivou Andrea,

que conviveu em um ambiente dominado
majoritariamente por mulheres.

  “Meu pai era um homem frágil, então, quando
ele direcionou o comentário a mim, eu pude
entender que para ele era difícil compreender
que eu era uma mulher forte. Os homens têm a
tendência de sentirem-se ameaçados ao
encontrarem uma mulher empoderada, mesmo
que não admitam e isso traz discursos
autoritários. Mas sempre mantive a calma e
respondi a descrença com ações, mostrando
que eu tinha capacidade para liderar e ganhar
dinheiro sozinha”, conta Andrea.

  A ONG Autonomia, na qual comanda, surgiu da
necessidade de acolher mães deficientes e/ou
com filhos deficientes, com o objetivo de
empoderar famílias. “Enxergo a importância de
trabalhar a potência feminina, que está
presente tanto em mulheres quanto em
homens. Quando o homem entender que
também tem dentro de si o feminino, acredito
que esta guerra de gêneros irá acabar”, reflete.

Andrea sonha com a equidade dos cargos de
liderança, mesmo sabendo que nunca será
igual. Deseja uma sociedade menos separada
por gênero, trabalhada na afeição entre homens
e mulheres, para que a trajetória como líderes
de ambos os sexos possa ser mais leve,

discutindo problemas mais profundos da
sociedade e, em suas palavras, “parar com esta
competição”.

Mulheres também têm capacidade de liderar
  De acordo com uma pesquisa da Grant Thornton IBR, no
Brasil, somente 19% dos cargos de liderança em empresas
eram ocupados por mulheres em 2018. Desde criança,

Adriana Nascimento assumia responsabilidades coletivas.

Participou do conselho deliberativo da escola, no diretório
acadêmico na faculdade, além de participar da Federação
Catarinense de Municípios (FECAM). “Procuro colaborar com
novas ideias em qualquer ambiente que participo”,

comenta Adriana.

  Por ter assumido liderança desde sempre, Adriana sentiu
que sempre desacreditaram do seu potencial por ser jovem
demais. “Trabalho há 15 anos com Gestão Pública e
Captação de Recursos e certa vez um colega de trabalho foi
autoritário comigo por me achar muito nova para assumir
tantas responsabilidades. Porém, hoje demonstrei meu
valor, a minha capacidade de conduzir trabalhos sozinha
também”, relembra.

  A capacidade é a maior virtude de um líder, de acordo com
Adriana. Para ela, mulheres merecem ocupar espaços de
poder tanto quanto homens, por possuírem igual
capacidade. “Na minha criação, não recebi muitos conselhos
dos meus pais para enfrentar o mundo de trabalho. Nós
precisamos ensinar nossas meninas a conduzir com postura
firme e se manterem fortes, para não sofrerem muito ao sair
de casa para a vida”.

  Mariana Dalvesco iniciou em 2017 como Diretora de
Esportes Comunitários, na Fundação Municipal de Esportes 

MULHERES EM
CARGOS DE
LIDERANÇA
LANUME WEISS
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O ano de 2020 pôs à prova as lideranças
políticas. Em meio ao Coronavírus, dos
12 países que melhor enfrentam a



de Balneário Camboriú (FMEBC).

Sempre teve como característica
a proatividade e, em pouco
tempo atuando na criação e
direção de projetos na fundação,

foi convidada a assumir a
Superintendência no final de
2018. “Sempre tive muito amor
pela área de gestão esportiva,

porém sofri com comentários
como ‘mulher não entende de
esporte’ ao iniciar a carreira na
FMEBC. Como iniciei diretamente
como diretora, as pessoas
achavam que eu estava ali só
para preencher uma vaga.

Precisei me posicionar, ganhar o
respeito e mostrar minha
capacidade de liderança, até
acreditarem no meu potencial
como líder”, compartilha.

  A própria liderança traz muitos
desafios, expõe Mariana. Segundo
ela, a maior dificuldade para a
mulher é a resistência, para
manter-se firme e não desistir.
“Começo de 2020 assinei minha
exoneração do cargo de
superintendente para me
preparar e me definir como
candidata a vereadora nas
eleições de 2020”, conta.

  A maior diferença, cita Andressa,

é que a liderança feminina
consegue abranger detalhes que
o homem não vê, pensa como um
todo, com mais empatia,

paciência e delicadeza. “A mulher
é mais detalhista, este é um dos
fatores que me agrega muito
como líder. Combino minhas
qualidades com a de meu esposo
e juntos vamos conquistando
pouco a pouco espaço na área
política”, finaliza.No Brasil, a Lei nº
9.504/1997 garante às mulheres
30% das vagas de candidatura
nos partidos. Aos poucos, a
realidade de uma política
masculina e patriarcal está
mudando e cada vez mais
mulheres ocupam o lugar de
liderança.

  Em toda a história do Brasil,
Dilma Rousseff foi a primeira e
única mulher eleita Presidente da
República. Andressa Pera nasceu
no meio político, pois a família
sempre participou das ações da
cidade. “Meu avô era Vereador,
meu pai segue com três
mandatos em Balneário Piçarras
e hoje meu marido é pré-

candidato a Prefeito. Desde cedo
fui incentivada a gostar de
política e fiz meu título de eleitor
aos 16 anos. Hoje, sou presidente
do partido MDB”, conta.

  Com sorte, Andressa sempre foi
encorajada pelos pais a enfrentar
o meio político. Hoje vê uma
paixão se tornando realidade,

com um amor pelo partido que
comanda, e planeja seguir no
ramo durante toda a vida. Ao
lado do marido, ajuda a construir
uma campanha. Acredita que
ambos os gêneros tem
capacidade para liderar, se estes
mostrarem força de vontade e
persistirem.

POLÍTICA
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BÁRBARA: Durante a pandemia a audiência da emissora cresceu
bastante, porque as pessoas querem manter-se informadas. Mas do
mesmo jeito que recebemos feedbacks positivos, há uma parte da
população que não concorda. Quando comecei as pautas na rua,

percebi as pessoas depositando a indignação com os decretos em nós
jornalistas. Só que as regras, as leis, não são feitas pela gente, nós só
retratamos a realidade.

  A partir dessa resistência, a orientação dos nossos chefes era sempre
gravar os acontecidos. Os casos de jornalistas agredidos começaram a
aumentar e, apesar da nossa preocupação, não podemos deixar de ir as
ruas e fazer o nosso papel como profissionais do jornalismo. Por isso
estávamos na praia, não para fiscalizar, mas para mostrar o
descumprimento com os decredos - e caso as pessoas estivessem
cumprindo o isolamento, mostraríamos isso também.

  Na praia, ouvíamos os mesmos murmurinhos de sempre, a indignação
de quem está ali, mas existe uma diferença entre não concordar e
agredir. Enquanto eu escrevia algumas coisas, o cinegrafista fazia
imagens da orla, quando chegou um senhor dizendo que não queria ser
filmado. Eu percebi a abordagem diferente dele e já peguei meu celular
para filmar tudo - como recomendado. O senhor veio com muita
agressividade para cima do meu celular e da câmera, alegando que iria
quebrar.
Os ânimos começaram a ferver com ele falando que tinha direito de
imagem e eu respondi que estávamos em lugar público, que podíamos
filmar porque não estávamos violando privacidade de ninguém. Assim,

começou a juntar mais pessoas, uma moça pegou meu celular e assim
começou meu desespero. Tiraram de mim minha propriedade privada,

meu instrumento de trabalho, e eu comecei a berrar, enquanto eles
seguravam meu braço. E eu dizia pro Renato "filma tudo, filma!". 

  No meio da situação, eu nem acreditava que estava passando por isso.

Olhei pro cara que agarrava meu braço e disse "olha o que tu ta fazendo,

me segurando e impedindo de pegar o meu celular". Enfim, 15 minutos
se passaram, a moça devolveu meu celular e eu avisei que o vídeo
passaria no jornal do almoço e o senhor que iniciou tudo me ameaçou,

se eu fizesse isso ele iria me destruir. Me arrepiou.

levantamento realizado pela rede Voces del
Sur em 8 dos 21 países que integram a
região. A Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo (Abraji) mostrou
que o Brasil teve 24 violações, ficando atrás
somente da Venezuela, com 36.
  Bárbara Barbosa, repórter da NSC TV de
Florianópolis, foi uma das vítimas de
agressões a profissionais da imprensa agora
em novembro. No feriado de Finados, dia 2
de novembro, quando diversos turistas
vieram para praias da região, a repórter foi,
junto ao cinegrafista Renato Soder, fazer
uma reportagem na praia do Campeche, em
Florianópolis, quando ambos foram
agredidos. O intuito da matéria era
justamente mostrar o desrespeito ao
decreto estadual que proíbe a permanência
de pessoas na faixa de areia.

  Na entrevista, Bárbara conta sobre a
agressão e as dificuldades em se trabalhar
em meio a uma crise sanitária. Confira:

O QUE ACONTECEU NO EPISÓDIO
DE AGRESSÃO NA PRAIA, NO DIA 2
DE NOVEMBRO?

e 1º de março a 21 de abril, jornalistas
latino-americanos foram atacados ao
menos 87 vezes, de acordo com 

Como foram os momentos
iniciais da pandemia de
Covid-19?

REPÓRTER BÁRBARA
BARBOSA FALA DAS
DIFICULDADES DE SE
TRABALHAR EM MEIO
A UMA PANDEMIA

ENTREVISTA

BÁRBARA  BENETT I
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BÁRBARA: A pandemia pegou todo mundo
de surpresa. No início, todo mundo ficou
perdido, sem saber como lidar. A maior
dificuldade é trabalhar home office, porque
fazer uma matéria de casa é mais difícil. Os
aparelhos não são os necessários, a equipe
se torna só você e a gente se sente mais
solitário. Tivemos que nos adaptar.
  Há o revezamento da equipe, alguns ficam
em casa, outros saem pra rua pra fazer
matéria. Adotamos todas as medidas
preventivas, seguimos o fluxo dos decretos.

Não é simples, mas nós reaprendemos. No
fim, a gente aprendeu a não se martirizar
com a qualidade, fazemos as reportagens
com o material que dá. O importante é
entregar a informação.

Como está sendo a relação
com as fontes?

BÁRBARA: Nós estreitamos a relação com as
fontes e as entrevistas são feitas de casa, via
plataformas de vídeo. O repórter manda as
perguntas por WhatsApp e a fonte responde
em formato de vídeo. Mas esse não é um
formato que gosto e acho que não deve
continuar pós-pandemia, porque
desumaniza a relação com a fonte e não
podemos aprofundar a entrevista. Porém,

não surgiram resistências e toda fonte se
prestou a ajudar.

SE CRIOU UMA POLARIZAÇÃO TÃO
GRANDE, UMA PERSONIFICAÇÃO, A
IMPRENSA COMO INIMIGA



maior benefício da independência
financeira feminina é a redução da
necessidade da mulher de depender de
um homem, diz a economista Janypher
Inácio Soares. “Quando a mulher não
precisa de um marido ou pai, ela tem
mais liberdade”, reflete. É exatamente
essa vantagem que mais encanta Deise
Carolina Seixas. Para ela, ser dona das
próprias escolhas na hora de planejar e
criar estratégias para o seu negócio é a
parte mais importante.

  Deise é dona da marca Seixas Clothing,

uma loja de roupas online no Instagram
(@seixasclothes) que atende todo o
Brasil. Empreender foi uma tática de
aceitar riscos, de acordo com ela.”Eu
mesma confecciono as roupas, contrato
as modelistas e costureiras para fazer os
designs que produzo”, conta. Diz que
tudo que sabe aprendeu na raça, com
um curso rápido de moda e personal
styling, na qual se dedicou por amar
roupa desde criança.

  De acordo com dados da Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), de
2018, no Brasil já existem mais de 30
milhões de mulheres empreendedoras.

O número corresponde a 48,7% de todos
os empreendimentos. Uma pesquisa do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) mostrou
que o número de empreendedoras
cresceu 21% de 2001 a 2011. No mesmo
período, o número de homens que
empreendem aumentou somente 9%.

Em relação ao microempreendedorismo
individual (MEI), as mulheres trabalham
principalmente em atividades de beleza,

moda e alimentação.

INDEPENDÊNCIA

FINANCEIRA

FORTALECE MULHERES
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A economista Janypher acredita que a
pior remuneração das mulheres se dá
ao fato de que elas são jogadas ao
mundo do empreendedorismo por
necessidade, aceitando assim salários
menores. “No geral, independente da
área em que atuam, as mulheres são
pior remuneradas do que os homens,

mesmo que desempenham a mesma
função que eles. Porém, dentro do
mundo dos negócios, as mulheres
costumam entrar para criar uma
oportunidade de renda para sustentar a
família, a si mesma e os filhos, o que
pode acarretar aceitar qualquer valor”,
explica a especialista.

  Ana Lyssa é dona da marca Choco
Bronze, uma linha de produtos de
bronzeadores. O primeiro produto foi
um acelerador de bronzeado a base de
parafina e óleo de coco, o que deu
início a tudo. Logo em seguida, a marca
lançou um hidratante e uma
maquiagem de bronze instantâneo.

Para Ana, o objetivo principal é inspirar
as pessoas e “fazer o Sol interior de
cada um brilhar”.
  Mãe de gêmeos, viu no 

Deise faz da casa o próprio ateliê
e não é a única, o local de
funcionamento de 55,4% das MEI
é a própria casa. Os dados são da
Sebrae e evidenciam que o
empreendedorismo home office
tem grande força no Brasil.
  Ao citar as dificuldades, a
empreendedora cita lidar com os
fornecedores a parte mais
complicada, já que nem sempre é
atendida de forma gentil e ágil.
“Infelizmente, na área de roupas
dependemos de diversas pessoas
para realizar o processo do nosso
trabalho e é muito difícil
encontrar pessoas
comprometidas”, explica Deise.

empreendedor pode dormir mais,

ter mais horários vagos para lazer,
é uma grande mentira. “O teu
negócio só dará lucro se você
fizer o papel de líder - não uso o
termo chefe. Você precisa liderar
seu negócio 24 horas por dia,

pensar nos detalhes, no
financeiro, no global. Isso é
desafiador”, conta. “Além do mais
precisamos horas de auto análise,

pois dessa maneira descobrimos
nossas falhas e também nossas
virtudes”.

  De acordo com o levantamento
realizado pela Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC), do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), as mulheres
empreendedoras são mais jovens
e tem nível de escolaridade 16%

superior ao dos homens. Porém,

elas ganham 22% menos do que
eles. Enquanto os
empreendedores tiveram o
rendimento médio mensal de R$

2.344, o delas ficou em R$ 1.831.

Mulher também pode
empreender
  Para Deise, ser seu próprio chefe
é uma vantagem, porém, Ana
Lyssa Poll Kurylo diz que esta é a
pior parte. A gaúcha é enfermeira
de formação, mas seguiu o
caminho do empreendedorismo.

Para Ana, a história de que 
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empreendedorismo uma oportunidade de renda
para sustentar a família. “Gosto de dizer que meu
maior benefício é ter finanças saudáveis.

Empreender é um processo lento, não é sinônimo de
ostentar. O que me importa é não viver no sufoco a
espera de financiamentos”, conta.

  Segundo pesquisa do PNADC, as mulheres
empreendedoras também enfrentam desafios para
obter crédito e financiamentos. Ela acessam, em
média, R$ 13 mil a menos do que o valor liberado aos
homens. Outro dado é que as mulheres têm índices
de inadimplência mais baixos. Mesmo assim, elas
pagam taxas de juros 3,5% maiores do que a dos
empreendedores.

  “Sou mãe, dona de casa, empreendedora e mulher,
sempre sofro preconceitos, mas aprendi a ignorá-los e
continuar lutando pelo que acredito”, explica. A dica
de Ana é ter um propósito firme e que ele seja o
objetivo de vida. Antes de abrir a própria empresa,

pense: se não houvesse dinheiro, o que eu faria por
puro hobby? “Não adianta abrir negócio para lucrar.
Nada será simples e fácil”, diz.

  Também é sempre importante estar atento ao
mercado que vive em constante mudança. “Estamos
em constante transformação, tecnologia continua
avançando, impostos aumentando e a política
mudando. Tua própria empresa muda de tempo em
tempo”, expõe. Ter noção das dificuldades é a chave
para enfrentar oscilações com pouco drama.

Por que é fundamental estimular o
empreendedorismo feminino?

  “O mercado não pode ser formado só por homens.

Mulheres são responsáveis por criar produtos
destinados a elas mesmas, conhecendo suas
necessidades. Se só homens dominarem o mundo dos
negócios, ele será totalmente destinado ao público
masculino”, explica a economista Janypher.
  Apoiar o empreendedorismo feminino vai além da
independência financeira da mulher, também está
relacionado ao aumento de rendimentos, novos
empregos e sustentabilidade do mercado.

  Nos últimos anos, de acordo com o Sebrae, a
proporção de mulheres empreendedoras que são
“chefes de domicílio” passou de 38% para 45%. Com o
avanço, a atividade empreendedora passou a conferir
às donas de negócio a principal posição em casa,

superando o percentual de mulheres na condição de
cônjuge (situação verificada quando a principal renda
familiar provém do marido).

  A economista ainda levanta uma problemática.

“Quando a mulher é dona da própria história, ela tem
mais chances de interromper os ciclos de violência
contra si”, explica. Segundo levantamento do G1, a
cada quatro mulheres que não denunciam o seu
agressor, pelo menos uma não faz isso por depender
financeiramente dele. “Portanto, apoiar um
micronegócio independente produzido por uma
mulher é investir no futuro”, finaliza Janypher. 22
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bem cada etapa. Uma boa administração
considera, também, estratégias de marketing, um
fluxo de caixa controlado e passa, ainda, por
muita criatividade e inovação.

  Sabendo que você pode estar precisando de um
empurrão para começar a empreender, criamos
um roteiro para seguir e iniciar bem o seu novo
negócio. Confira, os seis passos para ter sucesso
na abertura do seu empreendimento!

DICAS  PARA
ABRIR  O
PRÓPRIO
NEGÓCIO
S E B R A E
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A abertura e o gerenciamento de um novo
negócio exigem um conjunto de
habilidades e conhecimentos, como
entender o mercado, o público e planejar 

Conheça o mercado
Um erro comum é acreditar que, por ter afinidade
com um segmento específico, já se está
preparado para entrar de cabeça no mercado.

Tenha em mente que o ponto de partida para
abrir um negócio é conhecer a fundo a área em
que se deseja atuar. E, para isso, é preciso um
estudo profundo que envolve pesquisas e análises
- inclusive de campo. Não se pode menosprezar a
experiência e os conselhos de quem já atua no
segmento. Com a lição de casa bem feita, você
terá ferramentas para decidir se vale a pena
investir na ideia.

Defina o investimento
Quanto vai custar para colocar o projeto de pé? E
principalmente, qual o valor para mantê-lo vivo?

Saber qual valor será investido vai ajudá-lo a
traçar as probabilidades de retorno financeiro -

que raramente é imediato. É preciso pensar no
capital de giro e principalmente nas reservas
monetárias que garantirão as despesas da sua
vida pessoal e do negócio - sem comprometer
ambos. E, nesse primeiro momento, não faça
dívidas.

Faça um plano de negócios
O plano de negócio nada mais é do que o instrumento ideal
para traçar um retrato do atual mercado, do produto/serviço
e das atitudes do empreendedor. Seu objetivo é dar
segurança para quem vai iniciar uma empresa, oferecendo
maiores condições de sucesso para o negócio. Seus três
pontos principais são auto avaliação, a razão de existir do
negócio e sua viabilidade econômico-financeira. Isso
também inclui a definição do local (no caso de loja física) ou
o profissional que vai montar a loja on-line, assim como o
número de funcionários iniciais.

Entendas as questões burocráticas
Disciplina e paciência são as grandes aliadas do
empreendedor brasileiro. Isso para entender os
pormenores burocráticos que estão entre o surgimento da
ideia e o início da operação. Com o plano de negócios em
mãos, busque o auxílio de um advogado ou contador para
trabalhar na documentação exigida - que, no Brasil,
costuma ser extensa.

Goste do que faz e vá com calma
Empreender envolve lucro, é claro, mas também paixão. É
ela quem vai movê-lo nos momentos difíceis - e acredite,

eles existirão. Por isso, para seguir em frente é importante
acreditar no projeto. E, sendo assim, é importante saber
conter a empolgação e controlar a ansiedade. Com
determinação, vontade de inovar e conhecimento
qualquer ideia pode chegar longe.



DEIXE  A
TARTARUGA  NADAR

antiga linhagem de répteis vivos, tendo aparecido
pela primeira vez no período Jurássico. O registro
mais antigo de tartaruga-marinha no mundo data
de aproximadamente 110 milhões de anos,

encontrada em Santana do Cariri, na Chapada do
Araripe (CE).

  Elas são animais que vivem muito tempo,

podendo chegar até 100 anos. Porém, entre as
tantas que nascem, são poucas as que
conseguem chegar à fase adulta. Isso porque
durante o seu ciclo de vida enfrentam muitos
perigos e ameaças. Após o nascimento, as
tartarugas-marinhas partem para o mar em busca
de uma área para se desenvolver. Por não terem
cuidado parental e serem tão pequenas, medindo
de 3,5 a 4 cm, poucas conseguem sobreviver à
imensidão azul.

  E o perigo não acaba quando chegam ao mar. Lá
ainda existem muitos predadores, e apenas 1 ou 2 em
cada 1.000 filhotes vão chegar até a fase adulta.

Algumas espécies podem viver em oceano aberto por
toda a sua vida, como a tartaruga-de-couro. Outras, ao
atingirem a fase juvenil, vão para as áreas de
alimentação em regiões costeiras ou próximas a ilhas
oceânicas, alimentando-se de algas e pequenos
animais marinhos.

  Por apresentar condições favoráveis para o
crescimento das algas, Bombinhas é uma importante
área de alimentação para as tartarugas-marinhas.

Quando frequentam a região, entre 5 e 10 anos,

costumam alimentar-se de peixes e presas fáceis,

como águas-vivas e algas marinhas, e Bombinhas se
torna um local atraente.

  Mas, se por um lado elas ficam mais tranquilas após
chegar às áreas costeiras, por outro, novos desafios
aparecem pelo caminho. Agora as tartarugas ficam
mais suscetíveis à ação antrópica, podendo ser 

A s tartarugas-marinhas são consideradas
um componente primitivo e singular da
diversidade biológica. Pertencem à mais 

LOUISE STEFANY
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capturadas pela pesca e ingerir lixo. E foi com esse
propósito de cuidar e proteger as tartarugas-

marinhas do litoral de Bombinhas, que nasceu o
Projeto Tartabinhas. Desde 2017, a ONG se dedica à
conservação das espécies, realizando
monitoramentos subaquáticos, pesquisas e
atividades de educação ambiental.

Instituto Tartabinhas
  “Aos cinco anos eu já sabia que queria ser bióloga-

marinha e trabalhar com tartarugas”, conta Luciana
Fortuna Nunes, idealizadora do Tartabinhas. A
bióloga marinha e mergulhadora Dive Master diz
que sempre sentiu uma ligação muito forte com o
mar. Depois de se formar na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS, em 2012, ela veio
para Bombinhas para fazer o curso de
mergulhadora. E foi ali, em busca de tornar
realidade o sonho de cuidar das tartarugas-

marinhas, que ela também encontrou o amor e
parceiro de sua vida.

  O mergulhador e fotógrafo subaquático Juan
Pablo Carneval carrega consigo, há mais de 25 anos,

a magia e habilidade na aproximação para
fotografar tartarugas-marinhas. Nascido no Uruguai,
Juan conta que seu amor por mergulho começou
ainda no país natal. Mas foi em Bombinhas que ele
conheceu e se apaixonou pelas tartarugas.

  “Eu trabalhava em uma escola de mergulho e nós
costumávamos mergulhar na Reserva Biológica
Marinha do Arvoredo. Foi na Ilha da Galé que eu vi,

pela primeira vez, uma tartaruga: era a Filomena,

muito tranquila e mansa. Desde então criei um
carinho e vínculo muito grande com as tartarugas”,

diz.

  Juan viu no Projeto Tartabinhas a oportunidade de
unir mergulho e fotografia com pesquisa científica, e
ele conta como funciona esse trabalho. “A primeira
coisa fundamental para se conseguir fotografar
tartarugas é que a água esteja limpa, com
visibilidade, para que ela também consiga te
enxergar de longe e não se assuste. Também não se
pode chegar por cima delas. Tem que ser no mesmo
nível ou abaixo”, explica o fotógrafo. A sintonia entre
Luciana e Juan foi tão grande que hoje eles são
casados e têm um filho, o Noah, de 4 anos.

  Mas juntos, os dois sentiam que faltava ainda uma
terceira peça para completar o quebra-cabeças. Na
busca por apoio, editais de financiamento e
parcerias, eis que o mar trouxe alguém para
completar a equipe. Não foi com apoio financeiro,

mas com o mesmo sentimento de amor, resistência
e experiência na área que a bióloga Ágatha Naiara
Ninow, formada em 2017 pela Universidade de Passo
Fundo - UPF, chegou para somar à causa. Então, há
três anos, a equipe Tartabinhas atua com três
excelentes profissionais e defensores da natureza,

que todos os dias se dedicam e vivem pela
realização do projeto.
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  O Instituto Tartabinhas tem o objetivo de
proteger as tartarugas-marinhas, levantando mais
dados sobre as espécies encontradas no litoral de
Bombinhas, através de pesquisa científica e
educação ambiental. Assim, por ser menos
invasivo, o monitoramento subaquático, por meio
da fotoidentificação, foi a metodologia adotada
pela equipe. Nesta modalidade, não é preciso
capturar o animal para coletar informações, o que
gera o mínimo de estresse a esses seres vivos.

  Uma vez por semana a equipe do Tartabinhas
mergulha da Prainha até a Praia da Sepultura,

num trajeto de aproximadamente 1 quilômetro.

Durante a Pesca Artesanal da Tainha, de maio a
julho, a equipe realiza também o monitoramento
junto com os pescadores na Praia do Retiro dos
Padres. “Quando as tartarugas-marinhas vêm nas
redes, os pescadores nos avisam e, então, nós
fotografamos e depois soltamos elas”, conta
Luciana.

  Já são 89 tartarugas-marinhas catalogadas pelo
Instituto Tartabinhas desde o início do
monitoramento. A espécie mais encontrada é a
tartaruga-verde (Chelonia mydas), mas também
há registros da tartaruga-cabeçuda (Caretta
caretta) e da tartaruga-de-pente (Eretmochelys
imbricata), criticamente ameaçada de extinção.

  De acordo com Ágatha, a fotoidentificação
funciona como uma espécie de identidade das
tartarugas-marinhas. Com essa ferramenta, é
possível saber qual é a população fixa de
tartarugas-marinhas de Bombinhas e os
indivíduos que somente passam pela região ou
ficam um determinado período de tempo. “Nós 

conseguimos identificar quantas tartarugas
permanecem o ano inteiro aqui, quantas aparecem
somente no inverno e, ainda, se elas se deslocam entre
as praias. Também é possível acompanhar o
desenvolvimento, verificando se ela perdeu ou ganhou
peso, se teve alguma doença e se ações antrópicas
podem estar influenciando no comportamento delas,

por exemplo, com a questão do lixo e da pesca”,

explica Luciana.

  Ágatha diz ainda que o monitoramento subaquático
funciona como um instrumento de prevenção. Como
as espécies de tartarugas-marinhas são ameaçadas de
extinção, quanto mais informações sobre o ciclo de
vida desses animais, mais é possível desenvolver ações
para favorecer o desenvolvimento da espécie. “Por
exemplo, a gente já viu e sabe que o canudinho mata
tartaruga. Então trabalhamos para conscientizar a
população a mudar seus hábitos”, conta.

Limpeza subaquática
  Além de nadar ao lado das tartarugas, a equipe
realiza limpezas subaquáticas. Recolher o lixo do mar
permite identificar os tipos de resíduos predominantes
no local e como eles interferem nas tartarugas. Na
temporada de verão, quando o número de habitantes
do município de Bombinhas salta de 20 para 1,5
milhão, fica evidente o impacto da presença humana
no habitat das tartarugas.

  Principalmente na Praia da Sepultura, os “lixos de
praia”, tais como canudos, copos, sacolas, sachês de
condimentos e latinhas, acabam indo parar no fundo
do mar. Segundo dados do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo (IO-USP), a cada ano, quase
200 mil toneladas de materiais plásticos são lançados
ao mar. Somente na costa brasileira, esses resíduos se
estendem por mais de 7 mil quilômetros.
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  Nesse cenário cada dia mais
preocupante, as tartarugas, ao lado
das aves marinhas, estão entre as
espécies mais prejudicadas por
confundirem sacolas com alimentos
de sua cadeia natural, tais como as
águas-vivas. Estimativas mostram
que 100 mil animais marinhos
morrem todos os anos em
decorrência da contaminação de
plástico nos oceanos. Segundo
pesquisa recente da Universidade
de Queensland, na Austrália, mais
da metade das tartarugas do
mundo já ingeriram plástico.

  “O fato de ter turistas na água não
influencia o comportamento das
tartarugas. Elas nadam
tranquilamente entre as pessoas. O
que prejudica mesmo é a
quantidade de lixo deixada na
praia”, explica Luciana. Depois de
recolhidos, esses lixos ajudam a
compor as exposições do
Tartabinhas, junto com fotos,

carapaças de tartarugas e
maquetes. Em escolas, praias e
locais públicos, a equipe explica
sobre as tartarugas-marinhas e
como os resíduos encontrados
interferem na vida desses
indivíduos.

Afinal, por que preservar?

As tartarugas-marinhas
sobreviveram à extinção dos
dinossauros, mas podem não
sobreviver à presença dos seres 
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humanos. De acordo com o
Greenpeace Brasil, atividades
econômicas, como a pesca, o lixo e a
exploração de petróleo, estão
fazendo tanta pressão sobre as
populações desses animais em todo
o mundo que seis das sete espécies
estão ameaçadas de extinção.

  Mas, ainda depois desses 100
milhões de anos de sobrevivência e
evolução, as tartarugas-marinhas
continuam desempenhando
importante papel ecológico nos
ambientes onde ocorrem. “A
tartaruga-verde, por exemplo, é
fundamental para o equilíbrio do
ecossistema da região por atuar
como controladora de algas
marinhas, que crescem muito
rápido”, explica Ágatha. Sem
tartarugas-verdes, as populações de
algas iriam crescer e se espalhar
drasticamente, afetando todos os
indivíduos  do ecossistema.

  Além de as tartarugas-marinhas
serem importantes em várias etapas
da cadeia alimentar, elas são um
importante bioindicador da
qualidade da água. “As tartarugas
que vivem em ambientes muito
poluídos apresentam doenças de
pele e tumores, causados pela
poluição química dos mares. Esgoto
e despejo de óleo e resíduos de
embarcações estão entre os
principais poluentes. Assim, quando
tem muita poluição, as tartarugas-

marinhas apresentam maior índice 

de doença”, explica Luciana.

  Quando questionada sobre o
futuro das tartarugas-marinhas,

Ágatha respira fundo. Uma mistura
de esperança com algumas doses
de tristeza. “Nós trabalhamos para
que as pessoas saibam e entendam
como cada ação individual impacta
na vida de uma tartaruga-marinha,

que impacta todo funcionamento
daquele ambiente”, diz. Para Ágatha
só o conhecimento pode levar as
pessoas a entenderem a
importância de preservar. “Nós
podemos fazer escolhas e uma delas
é escolher não fechar os olhos. A
minha ação é o que vai mudar esse
cenário, e quem estiver ao meu
redor também vai ver isso mudar”.
  Luciana vai na mesma direção. Ela
diz que, embora ainda veja poucos
hábitos sendo mudados, percebe
uma maior preocupação das
pessoas em discutir as questões
ambientais. “Mas se eu não tivesse
esperança no futuro das tartarugas-

marinhas, no futuro do nosso
planeta, o Instituto Tartabinhas nem
tinha começado. Eu acredito que
sempre podemos melhorar nossos
hábitos, mudar nossa cabeça e dar o
nosso melhor”, conclui. “É pra isso
que o Tartabinhas existe!”.



AJUDE O
INSTITUTO

TARTABINHAS
  Quem tiver interesse, pode ajudar o Tartabinhas acompanhando e divulgando o site

www.institutotartabinhas.org  e as redes sociais

www.facebook.com/institutotartabinhas e www.instagram.com/institutotartabinhas. É

possível contribuir com qualquer valor, mensalmente ou uma única vez, através do site

apoia.se/institutotartabinhas. Além disso, o Instituto realiza a adoção simbólica das

tartarugas-marinhas identificadas. É só entrar no site, escolher a tartaruga favorita, dar

um nome para ela e realizar a doação mensal para o Instituto.

  Outra forma de colaborar é com o banco de dados do Instituto. Basta enviar uma foto

que você tirou de alguma tartaruga-marinha, com o local e data do registro, para o e-

mail projetotartabinhas@gmail.com. O Tartabinhas também busca apoiadores,

patrocinadores e voluntários interessados em viabilizar as ações do projeto, de

divulgação, educação ambiental e monitoramento. Para saber mais informações, entre

em contato pelo WhatsApp (47) 9 9293-6303.
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menstruando. São muitos, não é mesmo? Que tal,
então, se você usasse absorventes de menstruação
ecológicos?

  Pode parecer meio estranho quando falamos para
você usar absorventes de menstruação ecológicos para
salvar o meio ambiente. Mas não é. Para que você
entenda melhor, vamos fazer alguns cálculos.

  Em média, durante toda a nossa vida fértil, passamos
por quatrocentos e cinquenta ciclos menstruais. Se, em
cada ciclo menstrual, usássemos 10 absorventes
tradicionais (os descartáveis), ao longo da vida,

usaríamos mais de 5 mil absorventes. Você sabe quanto
isso tudo significa de lixo por mulher? 150 quilos.

  Todo esse lixo não é biodegradável. Ele demora
aproximadamente cem anos para se desintegrar na
natureza. Ao contrário dos absorventes tradicionais,

usando os absorventes de menstruação ecológicos,

você não irá descarta-los após o uso. Você vai lavá-los e
reutilizá-los. 

  Existem alguns tipos de absorventes ecológicos.

Venha descobrir qual é o seu tipo ideal!

O coletor menstrual é um copinho de 100% de silicone
hipoalergênico, que coleta o sangue da sua
menstruação e só precisa ser trocado a cada 12h. Sem
cheiros ruins e sem vazamentos, é uma revolução para
o seu período menstrual. 
Você só lava em água corrente com sabão neutro entre
uma troca e outra, e no fim do ciclo ferve em uma
panelinha ou copo esterilizador com água.

O Disco Menstrual permite que você faça sexo naqueles
dias sem fazer bagunça. E ainda tem todos os
benefícios de um coletor menstrual. Ele é 100% silicone
hipoalergênico, macio e é reutilizável por 3 anos.

Para higienizar, basta lavar com sabão neutro em água
corrente e, no final do ciclo, esterilizar com água
fervente.

As calcinhas absorventes são fabricadas normalmente
com três camadas de tecido que variam um pouco em
sua composição conforme a marca, mas seguem
padrões semelhantes. Assim você pode andar tranquila
por aí, sem se preocupar em deixar manchas nas
roupas, nos sofás, no banco do carro…

As calcinhas menstruais são confortáveis e aguentam
bem o fluxo, mas, assim como os absorventes
descartáveis, precisam ser trocadas quando estão
cheias. O recomendável é que a calcinha seja lavada até
12 horas depois do uso para o sangue não impregnar no
tecido e sair facilmente na hora da lavagem.

QUAL O ABSORVENTE
ECOLÓGICO PERFEITO
PARA VOCÊ?

LANUME WEISS

COLETOR MENSTRUAL

DISCO MENSTRUAL

CALCINHAS ABSORVENTES
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V ocê já pensou em quantos absorventes você usa
durante todo o seu ciclo menstrual? E isso estou
falando durante todos os anos que você passa 
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Larissa e outros eu sou Priscila. Posso
ser sua vizinha, talvez sua colega de
trabalho ou amiga do seu filho. Às
vezes, eu tenho 32. Mas também posso
ter 7. Tem uns que dizem que eu sou
puta por causa da minha roupa e
outros que dizem que a minha função
é lavar louça.

  Eu escuto tudo quanto é tipo de coisa.

"Seu lugar é atrás de um homem".

Recebo tudo quanto é tipo de ordem.

Já fui totalmente sem direitos e luto
até hoje para ter um pouco de
igualdade. Já cuspiram em mim, já me
queimaram, me bateram e me
jogaram pedra. Me mantiveram calada
por décadas e quando finalmente
soltei minha voz, tiveram medo.

  A verdade é que não me respeitam.

Quando eu sou capa de jornal, nunca é
por um feito, sempre por um
desespero. E ainda dizem que os
números não são reais. O Brasil é o 5°

país que mais me mata. Sabe por que
eu morri? Meu ex-marido não aceitou o
divórcio. Ou um cara na balada não
soube ouvir um não. E também tem o
meu namorado que estava estressado.

E eu gritei, corri e implorei pela minha
vida. As pessoas ouviram, claro que

N O M A D I C   |   2 4

ouviram, mas em briga de marido e
mulher não se mete a colher.
  Eu escutei uns assovios também e
umas palavras de mal gosto. "Essa aí eu
arregaçava". Me perseguiram na rua,

não importa a hora ou o local, me
puxaram de canto e me violaram.

É isso que a sociedade faz comigo. Me
joga de lado como algo usável e sem
direitos. No país, ocorrem mais de 180
estupros por dia. E ainda dizem que é
drama quando eu tenho medo de sair
de casa. Eles têm coragem de dizer
que a culpa é minha. E ficam
chateados quando digo que "homem é
tudo igual". Desculpa generalizar os
homens, mas é que eu já fui estuprada
pelo meu pai, meu tio, por um amigo,

pelo professor, por um policial e até
um padre. Então, na verdade, desculpa
nada.

  Eu estampo na camisa que não é não
e levanto bandeira feminista. Só sou
vista como a chata com pelo embaixo
do braço que merece ser violentada.

Até das minhas iguais eu escuto
desaforo, mas não baixo minha cabeça.

Me queimem. Me batam. Me xinguem.

Mas eu estarei de mãos erguidas.

Continuarei lutando, porque tenho
força. E saibam que mulher não nasceu
para satisfazer prazer de ninguém.
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FALANDO SÉRIO

Oi, meu nome é Ana. Ou Flávia.

Pode me chamar de Maria
também. Tem dias que eu sou
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aumento do consumo de álcool e drogas e a
precariedade do sistema judicial na hora de
penalizar o crime. Por isso, a casa, muitas
vezes, não é um lugar seguro para as
mulheres.

  A cada 10 vítimas de feminicídio, sete são
mortas dentro dos seus lares, segundo a
Secretaria Nacional de Políticas para
Mulheres. “Durante o isolamento, a vítima tem
que conviver por mais tempo com o agressor.
Por este motivo, o número de denúncias
tornou-se maior”, pontua a psicóloga. “O mais
importante é os olhos atentos de vizinhos,

familiares e amigos, pois, para a mulher, pode
ser difícil denunciar sozinha, por inúmeros
motivos que despertam medo nela, e é
preciso que alguém mais estenda a mão para
ajudar”, explica.

A Lei do Feminicídio no Brasil e como
denunciar
  A partir de 2015, o Brasil alterou o Código
Penal Brasileiro e incluiu a Lei 13.104, que
classifica o feminicídio como homicídio,

reconhecendo o assassinato de uma mulher
em função do gênero. O crime de homicídio
prevê pena de seis a 20 anos de reclusão. No
entanto, quando for caracterizado feminicídio, 

ele é considerado hediondo e a punição parte
de 12 anos de reclusão.

  As denúncias podem ser feitas de todo o
Brasil, gratuitamente, pelo Ligue 180, que tem
por objetivo receber denúncias de violência,

reclamações sobre os serviços da rede de
atendimento à mulher e de orientá-las sobre
seus direitos e sobre a legislação vigente. Ou
pelo Ligue 100, que é o canal de
monitoramento de denúncias de violação dos
Direitos Humanos.

  Outra forma é ligar para a central da Polícia
Militar ou Delegacia da Mulher na sua cidade.

Em alguns estados, foi adotada a Campanha
do “Sinal Vermelho”, que possibilita que
mulheres vítimas de violência doméstica
procurem ajuda em farmácias. A vítima pode
usar uma caneta ou um batom vermelho para
marcar um ‘X’ na palma da mão para que o
atendente ou farmacêutico acione a polícia.

  O aplicativo da Magazine Luiza, chamado
Magalu, ganhou um botão para denunciar a
violência contra mulheres. O serviço será
permanente e permitirá que qualquer pessoa
ligue diretamente para o 180. Outro app que
pode ajudar a vítima é o PenhaS, iniciativa da
revista AzMina. A plataforma busca informar
sobre as delegacias da mulher, conversar de
maneira anônima sobre as violências sofridas,

produzir provas contra o agressor e traçar sua
rota até pontos de acolhimento e denúncia.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:

META A COLHER, SIM!

FALANDO SÉRIO

LANUME WEISS

mulheres, de acordo com o Comissariado das
Nações Unidas pra os Direitos Humanos
(ACNUDH). O Mapa da Violência do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) mostra que o
número de mulheres assassinadas aumentou
no Brasil. Entre 2003 e 2013, passou de 3.937
casos para 4.762 mortes. Em 2016, uma
mulher foi assassinada a cada duas horas no
país.

  Embora a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e diversas autoridades de saúde
nacionais e internacionais tenham apontado o
isolamento social como a medida mais segura
em tempos de pandemia do Covid-19, a casa
pode não ser sinônimo de segurança para
muitas mulheres vítimas de violência
doméstica. De março até maio, o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MDH) registrou 11.295 ligações para o Ligue
180 – canal de denúncias de violência contra a
mulher. Do total, 11.063 foram relativas à
violência física e 3.568 à violência psicológica.

  De acordo com a psicóloga Riquele Gessner,
isto acontece por diversos fatores, muitos
deles já comumente debatidos, como a
desigualdade de gênero, a dependência
financeira da mulher perante o homem, o

É muito provável que você já tenha
ouvido a frase “o machismo mata”. O
Brasil é o 5º país que mais mata
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MÃES SOLOS NEGRAS ENFRENTAM
MAIOR DIFICULDADE FINANCEIRA

FALANDO SÉRIO

LANUME WEISS
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ajudando na renda familiar. Esta é a
realidade de Elisete Prestes, 40 anos,

moradora de uma comunidade
periférica de Balneário Piçarras (SC).

Mãe solo de oito crianças, Elisete
sustenta a família com um salário
de R$ 900,00 que ganha
trabalhando como diarista. No total,
a renda da casa é de R$ 100,00 por
pessoa por mês.

  Elisete é parte dos 26,5% dos
brasileiros considerados pobres
segundo a Síntese de Indicadores
Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro
de Geografia Estatística (IBGE). O
órgão utiliza o parâmetro adotado
pelo Banco Mundial para definir a
pobreza: famílias que vivem com até
5,5 dólares por dia, por pessoa no
domicílio.

  Levando em conta o valor do dólar
para hoje (R$ 5,68), qualquer pessoa
que viva com até de R$ 924,00
mensais, segundo a cotação do dia,

pode ser considerada pobre.

  “O que eu ganho mal dá para
comer. O pai das crianças não ajuda.

Minha sorte é conviver com pessoas
muito boas ao meu redor que me 

ajudam como podem sempre que
preciso”, conta Elisete. “É triste não
poder oferecer mais para meus
filhos. A gente vive só com o que dá,

sem luxos”.

Mulheres negras vivem mais
vulnerabilidades
  A pesquisa do IBGE aponta que
56,9% das famílias chefiadas por
mulheres com filhos vivem abaixo
da linha da pobreza. E se a raça for
levada em conta, o cenário piora:

nos domicílios cujos responsáveis
são mulheres pretas ou pardas sem
cônjuge e com filhos até 14 anos,

64,4% vivem abaixo da linha da
pobreza. Mais uma realidade na
qual Elisete se encontra, mas ela
não está sozinha neste grupo.

  Mãe de três, Iranice Aparecida
Sena, 48 anos, vivencia o abandono:

o homem responsável pelos filhos a
abandonou e sequer paga a pensão
estabelecida por lei. Com um
emprego informal de cozinheira,

Iranice sustentou os filhos a maior
parte da vida com um salário
mínimo.

  “A parte mais difícil foi trabalhar e
cuidar da casa sozinha. Quando não
podia estar presente, minha filha 

mais velha Thamela se tornava a
responsável da casa”, compartilha.

As contas da casa são pagas
primeiro e pouco sobra para um
momento de lazer em família.

Porém, os filhos de Iranice estão
atingindo a idade adulta e poderão
ajudar na renda da casa também.

  Somando a renda da mãe e da filha
mais velha, em alguns meses
conseguem rentabilizar quase R$

1.500,00 mensais. Porém, com o
valor do aluguel da casa em R$

800,00, além das contas de água,

luz, internet e mercado, o dinheiro
não é suficiente.

  Ainda cursando o Ensino Médio,

com duas filhas, cada uma fruto de
um pai diferente, Yasmin de Oliveira
precisa encontrar tempo para
trabalhar, estudar e cuidar das
crianças. Aos 20 anos, Yasmin já
vivencia a experiência de mãe solo.

Sem carteira assinada, trabalha de
babá para juntar o salário de R$

500,00 para pagar aluguel e
mantimentos para a família.

  Os pais das crianças colaboram,

somados, o total de R$ 500,00 por
mês. A renda da casa é distribuída
entre Yasmin, as duas crianças e a
irmã mais nova, totalizando 

Mulher negra da comunidade,

oito filhos para sustentar e
nenhum pai presente



"E piora, porque as crianças não possuem renda,

então a casa é sustentada apenas pelo salário da
mãe, que é distribuído entre seus filhos”.

  Como a atividade de cuidar da casa e dos filhos é
vista como algo feminino, pode agravar a falta de
participação dos homens dentro de casa. “Devido à
separação dos pais, as mães se tornam cuidadoras
dos filhos, porque os pais são vistos apenas como
quem sustenta a família”. Esta é a lógica do
economista para explicar a pouca
representatividade de pais solos chefes de família.

  “Já que a atividade se torna feminina, a
dificuldade começa. Se estas mulheres
reproduzem seus históricos, são em sua maioria
jovens, de baixa escolaridade e pobres. Como irão
sustentar famílias sem empregos e renda fixa?”,

questiona Thyago.

Saúde mental das mães solos
  Após avaliar aspectos da distribuição de renda
entre os grupos populacionais, o IBGE levantou
questões relacionadas à pobreza monetária e às
condições de moradia. O ponto de partida para a
análise é a medição de restrições críticas para as
condições de vida, preferencialmente indicadores e
dimensões que captem acessos que não
dependem exclusivamente da renda.

  O estudo considerou restrições de acesso nas
seguintes dimensões: Educação, considerando
crianças e jovens que não frequentam escolas,

analfabetas ou com ensino fundamental
incompleto; Proteção Social, analisando domicílios
onde não haviam pessoas contribuindo com a
renda ou contribuindo com renda inferior a meio
salário mínimo; Moradia Inadequada, ou seja,

pessoas residindo em domicílios sem banheiros,

paredes externas construídas com materiais não
duráveis, entre outros; Serviços de Saneamento
Básico, que examina pessoas que vivem sem
acesso aos serviços de coleta de lixo,

abastecimento de água e esgotamento sanitário; e,

por fim, Comunicação, referente a residentes sem
acesso à internet.
  Os moradores em arranjos formados por mulheres
pretas ou pardas sem cônjuge e com filhos de até
14 anos tinham 1,6 restrição em média, e uma em
cada quatro das pessoas deste grupo (25,2%) tinha
ao menos três delas. Esse é também o grupo
analisado com maior proporção da população com
restrição de acesso à proteção social (46,1%) e a
condições de moradia (28,5%).

  De acordo com a psicóloga perinatal Thalita
Cupertino, o estado de pobreza obriga as mães a
viverem em constante alerta. “A vida das mães
solos é seus filhos. Com uma qualidade de vida
baixa, elas estão sempre batalhando para trazer
melhor qualidade de vida à família, deixando de
lado a si mesmas”, explica.

FALANDO SÉRIO

R$ 250,00 por pessoa. “Nem sempre os pais delas ajudam,

então alguns meses eu vendo docinhos para complementar a
renda. Porém, as coisas estão muito caras, as meninas estão
em fase de crescimento e é tanta coisa para fazer, que se
torna muito difícil”, expõe Yasmin.

  Segundo o IBGE, a recessão econômica e o desemprego
foram os principais fatores para o aprofundamento das
desigualdades. Entre 2014 e 2017, a taxa de desemprego
subiu de 6,4% para 12,5%. Elisete, Iranice e Yasmin
compartilham da mesma realidade: mães solos, negras, baixa
renda e, ainda, ocupadas por trabalho informal, fazendo
parte dos 46,9% de pessoas negras sem vínculos registrados
na carteira de trabalho no Brasil.

Sociedade patriarcal coloca mulheres em vulnerabilidade
  Segundo o IBGE, em 2015 o Brasil tinha cerca de 11,6 milhões
de famílias em que a pessoa de referência eram mães solo, o
que corresponde a 26,8% das famílias do país. Referente a
dados da mesma pesquisa, famílias compostas por um
homem sem cônjuge e com filho representam apenas 3,6%.

  De acordo com o economista Thyago Americo, essas
mulheres têm poucas chances, devido à reprodução dos
hábitos e históricos que vivenciam desde crianças.

“Normalmente, as mães solo que vivem abaixo da linha da
pobreza já vêm de famílias pobres”, diz o especialista.
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  A psicóloga ainda cita o

agravante à saúde mental. “Essas

mães deixam de comer para dar

alimento aos filhos. Deixam de se

cuidar, porque elas são donas de

casa, mães e trabalhadoras – não

há tempo para distrações. Elas

sempre cuidam de tudo, mas

quem cuida delas?”, aponta.

  Segundo a Organização Mundial

da Saúde (OMS), a média de

casos de depressão pós-parto em

países de baixa renda é de 19,8%.

De acordo com o estudo da

Fiocruz, no Brasil o índice de

mulheres com sintomas é de

26,3%. “A gestação é também

considerada como um momento

de crise, dadas as mudanças

físicas, sociais, econômicas e

emocionais e, quando associadas

à dificuldade financeira,

intensifica os conflitos existentes

nesse período”, explica Thalita.

  Um dos impactos da pandemia

de Covid-19 é na saúde mental

das mães solos. Com um

aumento da sobrecarga e das

dificuldades financeiras, esse

pode ser o momento ideal para

se arquitetar redes de apoio

psicológicas para essas mulheres.

A Organização das Nações

Unidas (ONU) destacou a

necessidade de aumentar

urgentemente o investimento em

serviços de saúde mental nesse

período e pontua que “quem

correm um risco particular são as

mulheres, essencialmente

aquelas que estão fazendo

malabarismos com a educação

em casa e trabalhando em

tarefas domésticas”.

FALANDO SÉRIO
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QUEM SOMOSQUEM SOMOSQUEM SOMOS

MULHERES CRIATIVAS,

FORTES E EMPODERADAS

HELEN CORTES
Paulista morando na
praia. Larguei a
cidade grande para
viver de água salgada.
Minhas verdadeiras
paixões são crônicas e
poemas, das quais
leio e também 

escrevo. Dizem que tenho cara de
jornalista, talvez seja por isso que acabei
aqui, depois de 25 anos.
Ainda tentando me descobrir nesse mar
de possibilidades, vivendo intensamente
cada momento e aproveitando tudo que
o universo tem para dar, afinal, esse é o
lema de uma boa escorpiana, né?

Guriax acredita que sozinhas podemos ir bem, mas
juntas andamos mais longe. Respeitamos e
valorizamos a mulher em toda sua diversidade.

Nascemos em 2020, com o objetivo de tornar o
mundo menos machista. Com uma visão feminista,
utilizamos da informação para transformar o
cenário jornalístico e combater a violência contra
mulher em todas as suas formas.

A revista é realizada por acadêmicas de Jornalismo
diretamente de casa. Produzimos conteúdos 100%
independentes. Se você concorda com nossas
diretrizes e quer apoiar o conteúdo, pode doar pelo
Catarse no link www.catarse.me/guriax.

PERFIL

LANUME WEISS
Apaixonada por
histórias desde
pequena. Cresci em
frente ao mar de
Balneário Piçarras
(SC) e desejava algo
maior, tanto quanto a
imensidão do oceano 

que avistava. Queria conhecer pessoas,
ampliar a voz daqueles que tinham algo a
falar e entender mais do mundo.
Comecei esta jornada me aventurando
pelo curso de Jornalismo e me encontrei
de corpo e alma. Onde quer que eu esteja,
quero estar escrevendo, criando,
descobrindo...

LOUISE STEFANY
Sou gaúcha, natural
de Caxias do Sul, mas
moro há dois anos em
Bombinhas (SC). Sou
uma pessoa
organizada
praticamente desde
que estava na barriga 

da minha mãe. Gosto muito de usar as
notas do celular para planejar minha
semana e escrever meus insights. Na
verdade, gosto de planejamento no geral
e sou perfeccionista.
Acredito no diálogo como solução de
problemas e, para mim, ajudar os outros é
um prazer. Na faculdade, me apaixonei
por Jornalismo Ambiental. Tenho
curiosidade aguçada: amo contar
histórias, mas me fascina mais ainda as
ouvir.
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