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A Clube Morena Rosa representa um movimento de troca. 
Troca de afetos, de vivências e, principalmente, aprendizados. 
A revista que você tem em mãos é resultado dessa consciência: 
a de que nós e vocês, nossos franqueados e clientes, somos 
uma só energia. Uma parceria de sucesso por contar com boa 
gestão, valores, respeito e emoção. Quando reunimos nossas 
cinco marcas em um único espaço, queríamos que a nossa ale-
gria e a nossa vibração não ficassem apenas com a gente. Nós 
queríamos fazer um projeto com significado, que não atendesse 
só o mercado, mas que fizesse a diferença para nossas clientes, 
proporcionando uma experiência verdadeira, além do consumo. 
Nossa intenção foi contagiar as pessoas com moda brasileira 
feita com o coração. Esperamos que esta primeira edição da 
Revista Clube Morena Rosa traga para você um pouco desse 
sentimento. Que você se informe, divirta-se, nos descubra. 
Afinal, este projeto é nosso. Boa leitura.

B O A S - V I N D A S

- VALDETE FRANZATO

Ícone do artesanato do Jalapão, o capim 
dourado empresta sua rica textura a peças que 
são verdadeiras obras de arte, como a bucket 

bag Morena Rosa. Impossível resistir.

TERRA
DOURADA

BOLSA CAPIM 
DOURADO R$ 1.279,90
10000302351
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S U M Á R I O
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M O D A

L I F E S T Y L E

S O C I A L

DESCUBRA A SUA BELEZA NOVAS CORES 

BONITA TOD O DI A

L IVING WELL

TARDE L IVRE 

BEL IEVE THE HYPE

ESCOLHAS DA R AFA

DENIM DESE J O

ENTRE TRAMAS

XEQUE-MATE

BONS ENCONTR OS

COMO FAZER MODA COM O COR AÇÃO

PERFIL  DA FR ANQUEADA

NOSSOS END ER EÇOS

ENTREVISTA:  PATHY DEJESUS

MULHERES NO TOPO

DOCES DE CHOCOLATE E  AFETO

CMR ADMIRA: NATHALIE  EDENBURG

A EXUBERÂNCIA DA NATUREZA

FOREVER YOUNG

POR UM MUNDO MELHOR

Saiba mais sobre o mood da 
Clube Morena Rosa e conheça 
suas marcas e personas

Quer valorizar seus traços e ficar 
ainda mais bonita? Confira nossa 
coluna com Brigitte Calegari, nome 
forte do ensino de beleza no país

Skincare agora é autocuidado. 
Aproveitamos a onda para falar com a 
dermato Ana Carina Junqueira e trazer 
dicas preciosas sobre a saúde da pele 

Descubra um pouco mais sobre a linha 
Morena Rosa Living, que alia design 
e tecnologia em looks para todos os 
estilos de atividades físicas

Inspiradas por um gostoso entardecer 
em casa, looks terrosos com pegada 
70’s fazem a companhia perfeita com 
tricôs e malhas gráficas

Com foco total nos ombros, looks 
urbanos assumem a proposta de 
evidenciar uma imagem feminina forte 
e extremamente cool

A influencer Rafa Kalimann escolhe 
suas peças preferidas da temporada 
apostando no estilo esportivo e em 
conjuntos no melhor estilo “aerolook”

17
T Ê T E - À - T Ê T E
MÔNICA SALGADO
Reflete sobre a exposição nas 
redes e a vida real como nossa 
primeira colunista convidada

Dona de uma bela história, a artista 
conta sobre sua trajetória e seu 
mais novo papel: o de mãe

Cheias de força e coragem, mulheres 
de sucesso nos falam como é estar no 
melhor momento da carreira

Visitamos a loja de uma das confeiteiras 
mais famosas de São Paulo, Carole Crema, 
para provar seus bolos e conversar sobre 
sua paixão por adoçar vidas

Dona de uma beleza arrebatadora, 
a modelo apresenta um novo lado: 
o de artista e designer de joias

Cachoeiras cristalinas, piscinas de água 
natural e um pôr do sol de arrancar suspiros. 
Prepare-se para conhecer o Jalapão

Convidamos a influencer Isabella Silveira para 
nos indicar séries e filmes que versam sobre 
as dores e as delícias de ser jovem

Rafa Kalimann é embaixadora da Missão África 
e, num bate-papo exclusivo com a nossa equipe, 
revela como se apaixonou pelo trabalho da ONG

BRENDA VESTE
CAMISA MORENA ROSA
R$ 439,90
10000108743

CALÇA ZINCO
R$ 439,90
14000105532
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N O S S O 
U N I V E R S O

Mais do que uma loja, um clube entre amigas. É essa 
proposta ousada que tem feito a Clube Morena Rosa 
conquistar o carinho das mulheres brasileiras. “Acredi-
tamos muito nesse canal de vendas e temos muito or-
gulho em ver como nosso projeto tem sido bem recebi-
do pelas consumidoras, com muito carinho e respeito”, 
destaca Lucas Franzato, CEO do Grupo Morena Rosa, 
holding paranaense com mais de duas décadas no mer-
cado de moda premium.

Além de oferecer um lugar acolhedor para que cada 
consumidora experimente estilos e descubra a sua pró-
pria beleza – graças à variedade de marcas e linhas de 
produtos nas araras –, a loja realiza eventos, que vão de 
aniversários de clientes a talks sobre o universo femi-
nino, proporcionando experiências com significado às 
suas consumidoras. O espaço reúne cinco grifes com di-
ferentes personalidades: Morena Rosa, Maria Valentina, 
Zinco, Lebôh e Iódice. “A ideia de reunir todas as marcas 
do Grupo surgiu para aproximar ainda mais a companhia 
da sua consumidora final. É um projeto em que traba-
lhamos há anos. Experimentamos e aperfeiçoamos para 
só depois investir na expansão”, reforça Lucas.

 Em cinco anos, 50 lojas foram inauguradas pelo 
país, sendo uma no exterior. No ano passado, a rede 
também abriu as portas de sua flagship que ocupa 654 
m na rua Oscar Freire, um dos endereços de compras 
mais badalados do país. Em um mercado tão competiti-
vo quanto o nacional, o Grupo credita o sucesso da sua 
empreitada varejista a uma receita que sabe fazer bem: 
contar histórias com propósito.

 A Clube Morena Rosa reflete a personalidade quen-
te das mulheres brasileiras – mesmo tom de voz adota-
do nas campanhas e nas coleções das marcas do grupo 

– e o clima empresarial horizontalizado e leve da com-
panhia. A junção de uma gestão ética e eficiente com 
boas narrativas, como os eventos que levam às lojas dis-
cussões sobre saúde e bem-estar feminino, fazem do 
espaço um ponto de encontro entre as mulheres, mais 
do que uma simples loja. O resultado são clientes apai-
xonadas pela já consolidada sexta marca da empresa.

 Além de boas histórias, as roupas, é claro, ganham 
destaque. Com um mix de produtos apurado, que re-
úne grifes com identidades fortes e distintas, a Clube 
Morena Rosa permite que as mulheres escolham en-
tre leituras diferentes de uma mesma tendência em 
marcas diferentes. É possível, por exemplo, descobrir 
peças com a tendência esportiva mais femininas e no-
turnas na Morena Rosa, ou mais descontraídas e jovens 
na Zinco, provar e escolher quais levar para casa. 

Outro ponto forte do espaço é a praticidade. Em 
uma única ida às lojas, as clientes podem sair vestidas 
dos pés à cabeça, já que é possível encontrar, além das 
roupas, as linhas de underwear e de sapatos da Morena 
Rosa. A mala de viagem ao litoral e para a ida à acade-
mia também se resolvem com uma visita à Clube, que 
conta com as linhas Morena Rosa Living e Beach. Com 
tantos predicados, a Clube Morena Rosa conquistou 
um lugar no coração – e na mente – da mulher brasilei-
ra. O encontro entre boa gestão, um mix de produtos 
diversos e a capacidade de contar histórias relevantes 
se traduziu em uma loja única no mercado, que convida 
as mulheres a se descobrirem por meio da moda. Pare-
ce um propósito muito grandioso, mas em cada visita 
aos espaços é possível notar que deu certo.

DESCUBRA 
A SUA 

BE L E ZA
Única do seu modelo, a Clube

Morena Rosa convida as
mulheres para se descobrirem

na moda brasileira
Fotos Jade Félix / Divulgação
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Mulheres que chegaram ao topo inspi-
ram a Maria Valentina. A marca simboliza a 
sofisticação e o bom gosto das mulheres em 
peças leves, perfeitas para vestir em momen-
tos casuais, ocasiões de trabalho e noites 
especiais. A praticidade exigida pelo ritmo 
das mulheres cosmopolitas também aparece 
nas suas coleções.

Vestir de sensualidade, beleza e brasilidade 
nossas mulheres em todos os momentos é 
a proposta da Morena Rosa, uma das mar-
cas mais amadas do país. A grife evidencia o 
protagonismo de mulheres apaixonadas por 
si mesmas e que recebem elogios por onde 
passam. Oferecendo um repertório completo 
de estilo com as linhas de moda praia, calça-
dos, lingerie e moda fitness, a Morena Rosa 
busca estar presente em todos os momentos 
do universo feminino. 

Conheça um pouco mais da 
personalidade das marcas que compõem 
o mix da Clube Morena Rosa.

M I X PER FEI TO
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Moda para quem vive pra valer é a tôni-
ca da Zinco, marca que fala a linguagem de 
quem curte tudo o que há de bom. Em suas 
coleções, a grife explora um streetwear de 
olho nos desejos de moda de um público 
conectado e que ama looks versáteis. Trips 
cheias de histórias, o universo da música e 
uma boa dose de humor sempre marcam 
presença nas peças. Com destaque para os 
jeans, a grife ainda conta com looks notur-
nos para baladas de todos os estilos.

Uma marca contemporânea que busca 
traduzir personalidades autênticas e originais. 
A Lebôh reflete o que é atual e expressa o 
desejo das ruas em uma seleção de looks que 
permite que cada consumidora revele sua 
melhor versão. Graças a uma moda feita com 
design marcante, a grife coloca em evidência 
a personalidade de mulheres que querem 
se expressar por meio do que fazem e das 
roupas que vestem.
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NOSSAS MARCAS
E PERSONAS

Dona de uma história singular 
entre as marcas de moda nacio-
nais, a Iódice nasceu para vestir 
uma mulher muito especial. Em 
seus mais de 30 anos, a grife está 
presente nas principais passarelas 
do Brasil e do mundo, exibindo 
coleções que versam sobre as 
belezas femininas por um viés 
autoral e marcante. 

Não compare o seu bastidor com o palco do outro. 
Rolando displicentemente o feed do meu insta outro 
dia, deparei com esse post do @marctawill, um colega 
jornalista. Versão mais esperta e atualizada do clássico 
“a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa”, 
a frase ficou martelando na minha cabeça. Porque eu, 
não sei você, mas Eu. Comparo. O. Meu. Bastidor. Com. 
O Palco. Do. Outro. Toda. Santa. Vez. Que. Entro. No. 
Instagram. E como passo boas horas do meu dia dedi-
cada à função (olha eu me justificando aqui: o Insta, pra 
mim, é misto de trabalho, informação e entretenimento, 
como é pra grande parte dos millennials), me dei conta 
de que... passo uma parte considerável do meu dia me 
comparando com uma galera boa por aí — da Rihan-
na à minha vizinha, passando pela amiga que emendou 
Trancoso-Miami-Aspen-Orlando nas férias e a ex-cole-
ga de trabalho que está fazendo um curso foda em NY. 
Tenho 40 anos, meus neurônios fazem boas sinapses, 
fiz anos e anos de análise, me considero razoavelmente 
sã, já vi e vivi muita coisa linda e me considero feliz... 
e, no entanto, sou presa fácil, facílima, pra mais letal e 
recorrente armadilha dos tempos atuais: comparar-se 
constantemente com tudo e todos, especialmente com 
quem está sob os holofotes. E isto é de uma crueldade 
com a gente mesma... pensem comigo. Só uma pessoa 
conhece as sombras e os demônios da própria vida: ela 
mesma. As inevitáveis dores e as muitas delícias de ser 
quem somos só nós sabemos. E acreditem: todos temos 
dores. Todos somos inseguros em algum nível (a Rihan-
na, a amiga #foreveronvacation...). Todos pensamos na 
expectativa do que nossa vida deveria ser e não é. Todos 
nos arrependemos de coisas que dizemos (ou não dize-
mos) e fazemos (ou não fazemos). Todos já fantasiamos 
que queríamos estar no lugar de outra pessoa, vivendo 
outra vida. Mas é bem provável que a maioria de nós 
guarde esses sentimentos pra si — no máximo, pro tera-
peuta. Não esperem stories ou posts sobre a fatura do 
meu cartão de crédito (nem conto pra vocês a tristeza 

que foi a última), detalhes sobre a crise de ansiedade que 
tive ao fazer 40 ou da selfie da cara inchada de chorar 
com que saí da sessão de terapia na semana passada. Ou 
até esperem — afinal, sou eu, a pessoa quase sem filtros! 
—, mas esperem também, de mim (que não estou acima 
do bem e do mal) e de outras tantas, #looksdodia com 
roupas próprias ou emprestadas, declarações de amor 
eterno, fotos de família de margarina e tacinhas de rosé 
em St. Barths. A vida de todo mundo é um combo desses 
altos e baixos (sabe a linha da vida, aquela que fica reta 
quando morremos? Então...). Mas os altos são alardea-
dos com pompa & circunstância nesse grande palco cha-
mado Instagram. Já os baixos ficam invisíveis aos olhos 
de quem vê — mas não aos de quem sente, certeza. E a 
gente, humano, falível, vulnerável, confunde tudo. Uma 
coisa importante para introjetar é que ninguém é prota-
gonista nesse palco o tempo todo. Não existe estar no 
topo (seja lá o que cada um considere o topo) ou sob os 
holofotes 100% do tempo. E tudo bem. Brilhar no pal-
co, ganhar seu Oscar, ter fama, dinheiro, status, viajar 
ilimitado e postar isto é ok (tá nas Maldivas e não vai es-
fregar isso na cara dos followers? Ah, tá!). Mas pagar de 
happy dumb é falso e irritante. É assim que chamo quem 
está sempre idiotamente feliz e grato. Parece que tem 
até nome oficial pra isso: positividade tóxica. Concordo 
com o filósofo Mário Sérgio Cortella que diz que quem 
está feliz o tempo todo não é feliz, é idiota. Então, va-
mos combinar assim: bora dividir mais nas redes também 
nossas fragilidades e angústias. É tão libertador saber 
que não estamos sozinhas nessas dores. E bora também 
dar alguns unfollows terapêuticos em quem não merece 
um segundo sequer do nosso tempo.

por MÔNICA SALGADO

MÔNICA SALGADO é jornalista, 
apresentadora e palestrante.

O PALCO 
X
O BASTIDOR

T Ê T E - À - T Ê T E
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Donas de histórias muito diferentes, as personagens 
das próximas páginas têm em comum o sentimento de 
amor dedicado às suas carreiras. Histórias de mulheres 
que alcançaram o topo graças  aos seus talentos e muito 
trabalho. Mas o que as moveu, no íntimo, e quais foram 
as estratégias que as levaram a conquistar o  sucesso? A 
matéria que você acompanha – e que busca responder  es-
sas e outras perguntas – nasceu como uma releitura do 
projeto Mulheres No Topo, uma série de vídeos exibida no 
perfil do instagram da Maria.Valentina que celebrou o em-
preendedorismo feminino e culminou com um bate-papo 
inspirador no rooftop da flagship Clube Morena Rosa, na 
rua Oscar Freire. Nos vídeos, que ainda podem ser confe-
ridos na aba do IGTV da marca, quatro mulheres empreen-
dedoras compartilharam suas visões sobre o que leva uma 
mulher ao topo e como fazer para chegar lá.

E empreender não se refere só a ter um negócio pró-
prio, que fique claro. Também significa executar com pla-
nejamento e estratégia qualquer atividade, seja ela pro-
fissional ou não. Na série de vídeos, por exemplo, nossas 
personagens falaram um pouco sobre a necessidade de se 
inteirar sobre a área de atuação escolhida para empreen-
der, mas também colocaram em evidência a importância 

de  encontrar um propósito maior para nortear qualquer 
projeto de vida. Pontos como a formação em finanças, o 
encontro com uma potencial parceira ou sócia e a escolha 
cuidadosa de uma atividade que tenha a ver com os valores 
e talentos de cada futura empreendedora também foram 
elencados como ingredientes da realização, não só profis-
sional, mas também pessoal de cada mulher rumo a uma 
carreira ou atividade bem-sucedida.

Como nem tudo são flores, as dificuldades enfrentadas 
pelas brasileiras para construírem suas carreiras ou os seus 
negócios foram abordadas no projeto e também elabora-
das por nossas convidadas nesta matéria. A falta de equi-
dade sentida pelas mulheres negras no mercado nacional, 
situações de machismo e até mesmo como as cobranças 
sobre maternidade e perfeição complicam a vida feminina 
na caminhada rumo ao sucesso profissional, aparecendo 
nas falas de nossas convidadas como temas que precisam 
ser debatidos. Acompanhe nas próximas páginas o perfil 
de mulheres que descobriram um propósito em suas car-
reiras e se inspire para conquistar o seus sonhos. A subida 
até o topo é árdua, mas a vista lá de cima, nas palavras das 
nossas convidadas, é maravilhosa.

MULHERES 
NO TOPO
Convidadas inspiradoras contam os 
desafios e os prazeres de estar no 
melhor momento da carreira

L I F E S T Y L E

Propósito. Este é o principal ingrediente do suces-
so de Regina Ferreira, que comanda a Hutu Casting, 
agência que trabalha exclusivamente com modelos 
negros. A ideia de empreender no segmento surgiu 
a partir da sua própria vivência no mercado de moda, 
já que a empresária trabalhou modelando e pôde 
acompanhar de perto as dificuldades de atuar na 
profissão. Romper com o racismo e facilitar o aces-
so de modelos com o perfil afro foi, então, a tônica 
que a levou a estruturar seu negócio. “O que mais 
me enche os olhos é perceber como a galera da Hutu 
confia, acredita e nos representa nos jobs com tan-
to amor. Poder ter viabilizado um mutirão de fotos 
para profissionais que não tinham material também 
me emociona”, afirma. A empresária contou ainda à 
Clube Morena Rosa que um dos principais desafios 
ainda é mudar o mindset do mercado em relação ao 
acesso da população negra a outras áreas das agên-
cias de publicidade de moda e inseri-las em projetos 
que não sejam, necessariamente, relacionados à te-
mática afro ou de diversidade. Foi olhando para as 
demandas de sua comunidade que Regina descobriu 
um propósito capaz de mudar não só a sua vida, mas 
a sociedade. Uma história que emociona e inspira.

REG I NA FERREIRA

O que mais me enche os olhos é perceber 

como a galera da Hutu confia, acredita e 

nos representa nos jobs com tanto amor. 

Poder ter viabilizado um mutirão de 

fotos para profissionais que não tinham 

material também me emociona

- REGINA FERREIRA

“

”

Fotos João Souza e José Pelegrini Beleza Julio Elibio

Regina Ferreira veste 
Maria.Valentina
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Carla Góes é mais do que uma derma-
tologista. É uma mulher que se dedica a 
fazer com que as mulheres consigam, por 
meio da autoestima, conquistar seus ob-
jetivos, na vida pessoal e na profissional. E 
não só aquelas que dispõem de recursos.  
No seu projeto Novo Olhar  ela reconstrói 
a face de mulheres carentes vítimas de 
violência doméstica. O próximo passo é 
fornecer também, junto a parceiros, aten-
dimento psicológico e psiquiátrico. Tanta 
estima e tanto carinho pelas mulheres 
nasceu, talvez, de sua história na medici-
na, um campo de atuação que até pouco 
tempo atrás ainda conservava contornos 
extremamente machistas. “Comecei a 
cursar a faculdade de medicina com 18 
anos. Fui a primeira residente médica do 
meu professor à época”, conta. Além de 
dermatologista, Carla também é escritora 
e já publicou títulos sobre maternidade, 
beleza e saúde feminina. “Hoje minhas 
metas são manter a excelência no atendi-
mento e resultados. Ter qualidade de tem-
po para minha família e me manter saudá-
vel e ativa.” Palavras cheias de sabedoria 
de uma mulher que fez da beleza um as-
sunto de saúde e de libertação feminina.

Dra.  CAR LA GÓES

Ela não para. Baiana, formada em jornalismo, Ju 
Ferraz está há 15 anos escrevendo seu nome entre os 
RPs mais influentes do país. Diretora de novos negó-
cios da Holding Clube, a profissional é responsável por 
conectar pessoas e ideias1 e transformar sonhos em 
realidade. Um desses sonhos, o Réveillon N1, tornou-
-se, com a sua ajuda, um dos destinos mais badalados 
para celebrar a virada de ano do país. “Esse projeto 
foi o mais especial da minha carreira porque botamos 
Itacaré novamente na rota do turismo e mudamos a 
economia da cidade e dos seus 28 mil moradores que 
moram lá” conta ela à Clube Morena Rosa. Sobre o dia 
a dia profissional, a RP é enfática: “Sem humildade não 
existe realização. Precisamos ser humildes para saber 
ouvir, construir em equipe e até mesmo para ouvir um 
feedback não positivo. Isto nos faz crescer, nos leva 
além”. Além disso, Ferraz também nos contou sua visão 
sobre o que leva alguém a alcançar o sucesso: “A real 
é que para conseguir o que a gente quer precisamos 
é enfrentar a nós mesmas. É um mergulho profundo 
no que precisamos melhorar, para onde queremos ir, 
o que precisamos resistir e daí por diante. No final, na 
nossa carreira e na vida, somos nós com nós mesmas.”

JU FERRAZ
“Meu objetivo como empresária é melhorar a vida da mu-

lher brasileira e é por isso que estou trabalhando todos os 
dias.” É com essa firmeza que Fabi Saad fala sobre o que a 
move em sua vida profissional. Sócia dos aplicativos Band-
News, BandSPorts, Terraviva e Mulheres positivas – que, além 
de app, é um movimento com diversas frentes em prol das 
mulheres brasileiras – Fabi é especialista em marketing digital 
e em empreendimento feminino. Sua expertise no assunto se 
converteu também nos livros Dicas de Mulheres Inspiradoras 
no Comando de Suas Carreiras e Mulheres Positivas, onde a 
autora compartilha ensinamentos valiosos sobre a conquista 
do topo. “O sucesso no mundo do empreendedorismo é rela-
tivo, mas seja lá qual for a definição de sucesso for para você, 
acredito que é fundamental ter resiliência, foco e disciplina.” A 
família também é um tema caro à empresária que já enfrentou 
críticas sobre como conduzia a sua em relação à carreira “A 
verdade é que meus filhos estão em primeiro lugar sempre, 
mas estar com eles para mim não significa não estar trabalhan-
do de alguma maneira. Acredito que é possível conciliar a vida 
profissional com a pessoal, basta ter foco e não perder tempo 
com tarefas e funções inúteis.”, finaliza uma das mulheres mais 
positivas –  e inspiradoras – que já conhecemos.

FABI  SAAD

Meu objetivo como 

empresária é melhorar a 

vida da mulher brasileira 

e é por isso que estou 

trabalhando todos os dias

“

”- FABI SAAD

Dra Carla Góes 
veste Iódice

Ju Ferraz veste
Maria.Valentina

Fabi Saad veste
Maria.Valentina
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Pioneira. Versátil. Multimídia... não faltam adjetivos para falar 
dela. Paulistana, Pathy Dejesus, 42 anos, é dona de uma história 
que podemos chamar de “bem brasileira”: saiu da periferia, en-
frentou preconceitos para chegar ao topo e por lá se manteve 
graças ao talento e à capacidade de se reinventar. Descoberta 
nas ruas do centro de São Paulo, ela começou como modelo, 
em campanhas para marcas como Benetton e cruzando as pas-
sarelas de Saint Laurent e Versace. No país, quebrou barreiras 
ao ser a primeira negra a participar da São Paulo Fashion Week 
e ao estrelar uma campanha de bronzeador. Após essa bem-su-
cedida carreira no mundo da moda, fez sucesso ao dar vida à 
papéis na televisão – em obras como a global Avenida Brasil e 
Rua Augusta – e como apresentadora, VJ e DJ. Seu mais re-
cente trabalho, a série Coisa Mais Linda, da Netflix, proporcio-
nou, além de reconhecimento, o encontro com um novo amor, 
o ator Alexandre Cioletti. Fruto dessa união, o pequeno Rakim 
nasce para marcar a vida de Pathy, agora no papel de mãe. Nes-
ta entrevista exclusiva para a Clube Morena Rosa, a atriz fala 
sobre a sua trajetória e as belezas da maternidade.

FELIZ 
DA VIDA
Com uma bela história na indústria do entre-
tenimento, a versátil Pathy Dejesus acaba de 
estrear seu papel mais especial: o de mãe

Pathy, você agora é mãe. Esse momento cheio de alegria 
aconteceu para você no auge da carreira como atriz, aos 
42 anos. Como nasceu a paixão entre você e o Alexandre 
Cioletti e qual foi a reação de vocês quando descobriram 
que estavam grávidos?

Sou discreta com a minha vida pessoal, mas conheci o 
Alexandre durante a preparação para a série Coisa Mais 
Linda. Foi um encontro muito especial desde o início, 
fluiu naturalmente e de uma forma muito bonita e madu-
ra. Quando descobrimos a gravidez, foi uma explosão de 
sentimentos e de muita felicidade. Eu sempre tive vontade 
de ser mãe, mas por causa de várias questões externas e 
internas, ainda não tinha conseguido e honestamente achei 
que já não aconteceria naturalmente. Anos antes, alguns 
médicos diziam não ser mais possível por causa da idade e 
eu não tinha congelado óvulos para métodos alternativos. 
Mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Foi a 
coisa mais maravilhosa que já me aconteceu! Hoje, uso a 
minha história para incentivar outras mulheres a acredita-
rem em seus sonhos.

E de onde vem esse belo nome: Rakim? 
Decidimos por um nome que ambos amassem. Além disso, 

eu tive um ídolo nos anos 2000 que usava esse pseudônimo.

Como você se sente hoje, depois de se tornar mãe?
Eu me sinto completa! Como mulher, já vinha amadure-

cendo e buscando cada vez mais minha evolução emocio-
nal, profissional e espiritual. Com a maternidade, encontrei 
um novo significado e um novo olhar para a minha força 
como mulher. A felicidade dentro de mim é infinitamente 
maior após a chegada do Rakim. Também me sinto em um 
aprendizado diário. Cada dia é uma nova lição!

Como foi ser mãe aos 40? Havia uma cobrança, tanto pes-
soal quanto social, para ter um filho? Você concorda com a 
máxima que diz “toda mulher nasceu para ser mãe”?

Eu, durante toda a vida, tive de lutar contra o que é pré-
-estabelecido em uma sociedade como a nossa. Acho que 
não me enquadro nessa de cobrança. Caso contrário, não 
teria focado na minha vida profissional e na minha indepen-
dência financeira, por exemplo. Batalhei pelo o que acredito 
e, se eu não tivesse engravidado, teria adotado uma criança. 
Isso tem a ver comigo, não com o que esperam de mim.

Você é uma mulher negra pioneira no mercado de moda. 
Quebrou paradigmas, conquistou o seu espaço e hoje é um 
exemplo de sucesso e representatividade. Conte um pou-
co dos seus sentimentos e intenções para o primogênito. 

Quero que o meu Rakim cresça sabendo respeitar o pró-
ximo, mas que deve lutar e ter o seu lugar de fala. Pretendo 
educá-lo ensinando os valores das coisas e as consequên-
cias de suas ações. E que a luta contra o preconceito é um 
exercício diário.

Por falar na sua história, como foi começar a carreira de 
modelo em um tempo em que o preconceito era menos 
velado do que é agora?  Há algum fato marcante sobre isso 
na sua trajetória?

Quando iniciei minha carreira como modelo, não exis-
tiam muitas negras nas agências, pois não havia muita 

oportunidade e, provavelmente, por conta disso, não éra-
mos parceiras. Hoje o cenário é diferente e é ótimo ver 
várias meninas negras andando juntas, curtindo e incenti-
vando o trabalho umas das outras. Mas esse cenário ainda 
fica longe do ideal. As oportunidades ainda não são iguais, 
assim como a visibilidade. Na minha época, ficava dias sem 
ter um teste enquanto as outras meninas tinham todos os 
dias. Quase não nos víamos em capas de revistas e comer-
ciais de tv. A representatividade é muito importante!

Agora falando sobre os momentos memoráveis. Conte al-
guma lembrança que te enche de orgulho durante esses 
anos de muito trabalho.

Como modelo, fui a primeira negra a fazer campanha de 
shampoo, protetor solar, hidratante corporal, entre outros 
produtos de beleza. Morar em Capetown, na África do Sul, 
antes de decidir encerrar a minha carreira, foi especial de-
mais para mim. Como atriz, acho que a personagem Nicole 
de Rua Augusta foi um divisor de águas na minha carreira e 
me abriu muitas portas.

Durante a sua trajetória, você mostrou versatilidade ao 
assumir papéis como repórter, VJ, apresentadora e atriz. 
Como você conseguiu dominar tão bem áreas tão diversas?

Faltou DJ aí (risos)! Obrigada! Eu sou movida a grandes 
paixões. Sou apaixonada por tudo que faço. Gosto de desa-
fios e sempre dou o meu melhor em tudo o que eu me pro-
ponho a fazer. Me considero extremamente dedicada e fo-
cada em meus trabalhos e acredito que isso faça a diferença.

Coisa Mais Linda fez sucesso tematizando o empoderamento 
feminino na década de 1950. Você acredita que hoje, 2020, 
as mulheres ainda enfrentam situações de machismo?

Infelizmente, sim. Os preconceitos têm se intensificado 
de diversas formas. Sobre o machismo há fatos que com-
provam isto. O salário para o mesmo cargo ainda é infe-
rior para mulheres, os índices de violência doméstica e de 
feminicídio continuam altos. Apesar de a luta pelo empo-
deramento feminino ter aumentado consideravelmente, 
conquistarmos espaços e aumentado nossas vozes, o ma-
chismo é algo enraizado na sociedade. 

Qual a importância da sororidade nesse contexto?
A importância da sororidade é justamente em nos man-

termos unidas na luta pela igualdade dos nossos direitos, 
para fortalecer nossa voz e para incentivarmos e encorajar-
mos umas às outras na batalha por uma sociedade mais jus-
ta. Sororidade é saber que somos todas mulheres e por isso 
precisamos entender as dificuldades que cada uma passa 
diariamente simplesmente por sermos mulheres.

Para finalizar, o que espera do futuro?
Estamos vivendo momentos difíceis. Espero que as no-

vas gerações evoluam em relação ao respeito e à empatia. 
Que esse momento de grande intolerância dê lugar à har-
monia. Que tenhamos maior consciência do nosso papel na 
sociedade. Torço por um mundo com mais igualdade! 

 

Pathy Dejesus veste 
Maria.Valentina
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A influencer Rafa Kalimann transforma o sucesso que 
faz nas suas redes sociais em boa ação. É lá, para os seus 
mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, que ela 
divulga (e apoia) o trabalho da ONG Missão África. Sim, 
a mineira de 26 anos, nascida em Campina Verde e que 
arranca suspiros no BBB20, conheceu o continente por 
acaso e se emocionou tanto com as necessidades da re-
gião que não abandonou mais a causa. “Em 2014, eu esta-
va passando por um momento muito delicado e, na minha 
reflexão, eu busquei bastante Deus, o significado desse 
amor. Naquela época, eu já tinha 40 mil seguidores nas mi-
nhas redes sociais e senti o desejo de visitar a África, mas 
não sabia como isto aconteceria. Eu jamais tinha planejado 
uma viagem para lá”, contou ela com exclusividade para a 
equipe da Morena Rosa. “Alguns dias depois, uma amiga 
postou uma campanha para arrecadar doações justamente 
para uma viagem que faria para a África. Nós conversa-
mos, ela me explicou sobre a oportunidade e eu organizei 
o meu primeiro bazar para poder pagar a viagem. O custo 
era bastante alto, mas, em um mês, eu consegui a verba 
necessária”, lembra Rafa. Vivenciar uma região muito di-
ferente do Brasil, cheia de histórias e características tão 
próprias, transformou a influencer digital. Ali, ela enten-
deu que tinha um propósito: Rafa conheceu o trabalho 
da ONG Missão África com as crianças de Moçambique e 
decidiu que também iria ajudá- -las. “Quando voltei para 
casa, estava com malária e fiquei muito doente, meus pais 
se assustaram e pediram para eu não voltar mais para lá. 
Mas é a minha missão”, comenta Rafa. “A partir daque-
la primeira viagem, eu comecei a divulgar o trabalho da 
ONG, o que é feito em Moçambique e os resultados e, 
todos os anos, organizo um bazar beneficente para a ins-

tituição e visito o país. Por causa desse meu comprome-
timento, fui convidada para ser a embaixadora da Missão 
África.” Rafa Kalimann diz que realizar um trabalho social é 
bastante gratificante e é impossível medir o alcance dele. 
“Eu penso: o que posso fazer hoje para salvar quem está 
passando fome? Divulgar o trabalho da Missão África leva 
outras pessoas a colaborarem também com a proposta da 
instituição e os resultados prometem ser sempre melho-
res. Atualmente, são cerca de 600 crianças e adolescentes 
que têm casa, vão à escola e recebem cuidados de higie-
ne básica, odontologia e orientação sobre sexualidade.” A 
dica da Rafa é: envolva-se com uma causa que faça sentido 
para você. “Pesquise a credibilidade da ONG que pretende 
escolher, confira como ela atua, quais são os seus princi-
pais objetivos, como divulga os seus resultados e os avan-
ços que já conquistou. E faça a sua parte.”

POR UM 
MU ND O 
MELHOR

Rafa Kalimann é embaixadora da 
Missão África e, num bate-papo 
exclusivo com a nossa equipe, 
ela revela como se apaixonou 
pelo trabalho da ONG

Envolva-se com uma causa 

que faça sentido para você. 

Pesquise a credibilidade da ONG 

que pretende escolher, confira 

como ela atua, quais são os 

seus principais objetivos, como 

divulga os seus resultados e os 

avanços que já conquistou. 

E faça a sua parte. 

“

”- RAFA KALIMANN

Fotos João Souza / Divulgação

Rafa Kalimann veste
Morena Rosa
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DOCES 
DE CHOCOLATE 

E  DE AFE TO

Não são apenas as delícias que deixam a 
vitrine da Carole Crema Doces tentadora. 
Nela, a confeiteira que dá nome ao espaço 
também exibe o capricho que tem com as 
receitas que prepara, além de um sorriso 
largo que está sempre presente para receber 
quem passa por ali. Dá para resistir?

Quem passeia pela rua da Consolação, no charmoso 
bairro dos Jardins, na capital paulista, logo se surpreende 
com o aroma da confeitaria que ocupa o número 3.161. O 
endereço é uma tentação: na vitrine bem cuidada e colo-
rida da Carole Crema Doces estão receitas que aguçam o 
paladar, brincam com a memória afetiva e ainda convidam 
para uma pausa saborosa não importa a hora do dia. E não 
poderia ser diferente. A chef pâtissier Carole Crema, à 
frente da confeitaria, também exibe ali um dos seus in-
gredientes principais: a paixão que tem pela gastronomia.

Ela descobriu que gostava de cozinhar aos 16 anos, 
quando inventou de preparar ovos de Páscoa para ven-
der para a família. “Formigona”, como ela mesma brinca, 
foi experimentar receitas com chocolate, mas viu que 
para isto precisava estudar. Passou dois anos em Londres 
debruçada sobre os ensinamentos da gastronomia e la-
pidando o seu talento e, de volta ao Brasil, começou a 
dar aulas e a empreender. Entre chocolates, colheres de 
pau, à frente do fogão, Carole descobriu que frutas como 
maracujá e açaí dão um toque de brasilidade à confeita-
ria; elegeu o brigadeiro como o melhor doce nacional; 
aprendeu a admirar a estética da culinária japonesa e a 
simplicidade das receitas italianas que privilegiam o sa-
bor; e se rendeu ainda mais às preparações que dão água 
na boca das receitas que unem as tradições brasileiras e 
portuguesas. “Eu amo quindim e queijadinha!” 

Mas, para Carole Crema, a cozinha não é apenas um 
cômodo onde se coloca a mão na massa. É um lugar de 
grandes aprendizados: é preciso escolher os melhores 
ingredientes com atenção e transformá-los do jeito cer-
to, entender o tempo de preparo da receita, respeitar a 

maneira como cada doce deve ser feito. E nada disso é 
glamour. “Precisamos desmistificar a confeitaria, o cozi-
nheiro é um mero artesão. Eu gosto de convidar as pes-
soas para cozinhar, exercitar este fazer, experimentar o 
quanto é relaxante estar com as mãos ocupadas com um 
ingrediente maravilhoso”, Carole conta. Não é só isto: se-
gundo a confeiteira, a cozinha pode nos ajudar a entender 
o tempo da vida. “Estamos numa época que tudo é muito 
rápido, as coisas acontecem com urgência. A cozinha nos 
ajuda a sentir o tempo real das coisas, e não adianta ace-
lerar. Uma maçã, por exemplo, exige um tempo para ser 
cuidada – desde a compra até ser transformada em uma 
compota. Esse ritmo da culinária nos faz ver que a vida 
também tem o seu próprio movimento.”

Hoje, Carole pratica essa sabedoria no seu dia a dia, na 
dedicação à família, aos amigos, à loja, à fábrica, à parti-
cipação no programa Que seja doce, da GNT.  Mas nem 
sempre foi assim. Ela confessa que também teve uma 
fase de bastante ansiedade. “Precisei aprender a focar, 
que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se, num dia, 
o trabalho exige mais a minha presença, sei que não es-
tarei com as minhas filhas. Certa vez, ouvi que a vida não 
acaba nunca, gostei dessa frase. Aprendi a lidar com as 
prioridades, a terminar o que eu comecei a fazer e a en-
tender que eu não consigo fazer tudo o que quero hoje, 
posso deixar alguma coisa para amanhã.” Mas, se der von-
tade de comer um doce, #hojepode. “Um doce sempre 
faz bem para alma”, brinca a confeiteira. 

Precisamos desmistificar a confeitaria, 

o cozinheiro é um mero artesão. Eu gosto 

de convidar as pessoas para cozinhar, 

exercitar este fazer, experimentar o quanto 

é relaxante estar com as mãos ocupadas 

com um ingrediente maravilhoso.

“

”- CAROLE CREMA

Fotos João Souza Beleza Naira Pereira

Carole Crema veste
Morena Rosa
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Com jogo de cintura e uma boa dose de talento, 
é possível combinar paixão e trabalho. Quem nos 
prova é Nathalie Edenburg, modelo que há poucos 
anos encontrou na arte um jeito único de se expres-
sar. “Arte, para mim, é tudo que mexe com os sen-
tidos. É a manifestação perfeita do nosso espírito; 
a linguagem da alma.” Com a empolgação de quem 
descobriu como se expressar por meio da criativida-
de, a modelo, famosa por estrelar campanhas para 
grandes marcas nacionais, vem conciliando as duas 
atividades com talento de artista. Edenburg conta 
que sempre se interessou por arte e que explorou 
diversas formas ao longo dos anos, como desenho, 
escultura e pintura. Suas obras foram aos poucos 

ganhando visibilidade nas mídias sociais e isto aca-
bou virando seu projeto de maior destaque até hoje. 
Aproveitando a efervescência das redes, a modelo 
apresentou, em seu perfil no Instagram, um trabalho 
em que reuniu um pouco dos universos da moda e 
das artes visuais com os quais se relaciona. Ao longo 
de um ano, na série How Do I Feel Today Project, Na-
thalie executou interferências artísticas sobre um de 
seus retratos. Cada uma das 365 obras foram inspi-
radas pelos sentimentos da artista no dia da pintura. 
O resultado são peças que expressam as dores e os 
prazeres da artista durante um ano. Além de veicu-
ladas no Insta, as obras foram expostas na edição de 
número 41 da SPFW.

CM R ADMIRA

NATH ALIE
ED ENBURG
Dona de uma beleza arrebatadora, a modelo 
também é artista e designer de joias

Fotos Henrique Falci 

Nathalie Edenburg
veste Lebôh
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Sobre um trabalho tão íntimo, Nathalie conta que buscou 
combinar a sensibilidade e o domínio corporal que a profis-
são de modelo cobra dela em obras que expressassem justa-
mente os domínios da feminilidade e do corpo. “Minhas obras 
sempre dialogam com o universo feminino e também fazem 
apontamentos acerca das minhas particularidades e inquieta-
ções. Há um aspecto performático no meu trabalho no qual 
busco ampliar a interação da obra com o corpo”, afirma. Tanto 
talento manual acabou por despertar na paulistana um outro 
dom, o do design de joias. “Minhas criações em joalheria nada 
mais são do que uma extensão da minha arte. Enxergo as joias 
como uma forma de arte única em virtude da sua relação com 
o corpo. É como carregar uma escultura junto de si. Uma obra 
de arte capaz de criar interações entre ela e a pessoa que a 
usa, revelando identidades.” Combinando sensibilidade e pai-
xão, Nathalie mostra-nos que é possível conciliar possibilida-
des criativas na vida profissional. Em suas várias empreitadas, 
a modelo prova que, no fim das contas, para ser bem-sucedi-
das, nossas atividades devem expressar uma coisa só: nosso 
jeito particular e único de existir.

Para adquirir as obras da Nathalie @natyedenburg @nathalieedenburg

Minhas criações em joalheria 

nada mais são do que uma 

extensão da minha arte. Enxergo 

as joias como uma forma de arte 

única em virtude da sua relação 

com o corpo. É como carregar 

uma escultura junto de si.

“

”NATHALIE EDENBURG

Nathalie Edenburg
veste Lebôh



36 37



38 39

Cachoeiras cristalinas, piscinas de água natural que 
convidam a banhos deliciosos e um pôr do sol de 

arrancar suspiros. Prepare-se para conhecer o Jalapão. 

A EXUBERÂNCI A 
DA NATUREZA

A paisagem é de tirar o fôlego. Em pleno cerrado, cha-
padões e dunas alaranjadas, quedas d’água majestosas 
e piscinas de água verde-esmeralda fazem do Jalapão 

um dos lugares mais bonitos do Brasil. Não foi à toa que 
a nossa equipe de estilo escolheu a região para inspirar 
a coleção de inverno deste ano: os tons das formações 

rochosas, das águas e das areias, as texturas das folhagens 
e dos frutos e a exuberância da natureza são traduzidos 

em estampas, cartela de cores e acessórios perfeitos para 
o guarda-roupa da Morena Rosa. O convite está feito: 

arrume as malas para uma viagem inesquecível! 

O Jalapão já é um dos lugares prediletos dos aventureiros. 
Por lá, é possível fazer rafting, canoagem e trekking, mas a 
paisagem exuberante do leste do Tocantins também convida 
a passeios bem pertinho da natureza sem o tempero de tanta 
adrenalina. E ali é a beleza das cachoeiras, dos riachos que 
formam piscinas naturais, das dunas e das formações rocho-
sas que torna a viagem perfeita, é só curtir.

O cerrado do Jalapão ganhou o apelido de deserto das 
águas por causa da mistura de paisagens: ora são dunas e cha-
padões alaranjados e formações rochosas que encantam, ora 
são cachoeiras com mais de 40 metros de altura e riachos 
transparentes que fazem relaxar. Não dá para eleger a cacho-
eira mais bonita, mas a do Formiga forma uma piscina natural 
de água verde-claro e a da Velha é uma queda d’água impres-
sionante com cerca de 100 metros de altura. Os banhos nos 
fervedouros, únicos do Jalapão, são revigorantes: nos poços 
cristalinos, a água brota com tanta pressão que não deixa os 
banhistas afundarem. 

Admirar o pôr do sol também é obrigatório por lá: o sol, 
grandioso, dá um espetáculo nos mirantes da Serra do Espíri-
to Santo e nas dunas de areia laranja.

Empresas locais disponibilizam um roteiro caprichado pelo 
Jalapão. Normalmente, os pacotes incluem traslado de Pal-
mas, hospedagem (camping ou pousadas), refeições e pas-
seios, além de guia e transporte para os principais pontos 
turísticos. Quem prefere viajar por conta própria, vale a pena 
se hospedar em Ponta Alta do Tocantins ou Mateiros, duas 
cidades do Jalapão com boa infraestrutura turística e mais 
próximas das cachoeiras, dunas e fervedouros.

ANOTE:
Ponta Alta fica dista 195 quilômetros de Palmas e é a prin-

cipal porta de entrada para o Jalapão.

NÃO ESQUEÇA:
As estradas que unem um ponto turístico ao outro são 

de terra, não costumam ter sinalização e nem sempre é fácil 
chegar a todos os lugares. Por isso, alugue um veículo 4x4, 
contrate um guia local e tenha em mãos um mapa da região 
em papel – é difícil conseguir sinal de celular e internet por lá.

PARA SABER MAIS: 
https://turismo.to.gov.br/regioes-turisticas/encantos-do-jalapao/

Coloque no seu roteiro: os banhos nos fervedouros 
e o pôr do sol visto da Pedra Furada, formação rochosa 
com grandes buracos esculpidos. E não deixe de apre-
ciar o trabalho dos artesãos com o capim-dourado, que 
mantêm a tradição local.

O Jalapão é bonito o ano todo, mas a estação seca (entre 
os meses de maio e setembro) é perfeita para apreciar as be-
lezas naturais do local. Entre outubro e abril, a temperatura é 
mais amena, mas as chuvas são constantes e podem atrapa-
lhar a mobilidade nas estradas de terra.

DES ERTO DAS ÁG UAS

A MELHOR ÉPOCA

ORG ANI Z E-S E!

DI CA EXCLUSIVA 
DA NOS SA EQUIPE 
DE ES TI LO

L I F E S T Y L E

Foto Rodrigo José Fernandes
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Isabella Silveira fala 
sobre séries e filmes que 
versam sobre as dores e 
as delícias de ser jovem

FOREVER
YOUNG

Dizem que a juventude é a melhor fase da vida. Talvez, 
por isso, filmes e séries sobre a adolescência e o começo 
da vida adulta sejam tão irresistíveis. Quem nunca sentiu 
borboletas no estômago com o primeiro amor ou o gosto 
agridoce de ter que se adaptar a uma escola nova? Bonita 
e assustadora ao mesmo tempo, essa fase tornou-se, ao 
longo do tempo, um prato cheio para boas narrativas. A 
quantidade de livros, filmes e séries dedicados a explorar 
o universo da juventude é tamanha que ganhou até gêne-
ro próprio, o coming of age.

Em tradução literal, coming of age pode ser entendido 
como “tornar-se adulto”. Filmes tão diversos quanto Os 
incompreendidos, de 1959, e Meninas Malvadas, 2004, ilus-
traram, cada um à sua maneira, os desafios que enfren-
tamos ao perder a inocência da infância e a chegada das 
responsabilidades adultas. Hoje em dia, o gênero continua 
a fazer sucesso, com roupagens que agradam tanto ado-
lescentes quanto os nem tão jovens.

Para comentar os grandes lançamentos de filmes e 
séries do gênero, convidamos Isabella Silveira, uma das in-
fluencers da Mesa 42, agência de estratégia digital focada 
no público jovem. Dona de um sotaque irresistível – ela é 
do Maranhão – e capaz de falar por horas sobre arte, mú-
sica e cultura, @zabella prova que é muito mais do que um 
rostinho bonito, indicando obras que, nas suas palavras, têm 
o poder de aproximar gerações e nos fazer entender mais 
sobre a passagem do tempo e a nossa relação com a vida.

No catálogo da Netflix desde o ano passado, a segunda 
temporada desse coming of age acabou de ser lançada. Na 
trama, o filho de uma terapeuta sexual passa a exercer a 
mesma função da mãe, só que na escola, já que as aulas 
de educação sexual por lá são precárias (notou semelhança 
com a realidade?). “A série consegue falar sobre questões 
sexuais que escondemos até dos nossos melhores amigos, 
por vergonha e por tabu. Educação sexual é extremamen-
te importante porque trata de autocuidado e autoconhe-
cimento. O jeito leve  com que a série aborda temas com-
plexos é fascinante. Uma verdadeira aula para pessoas de 
todas as idades”, indica Isabella. 

Dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird, 2018), o enredo 
narra a história das irmãs March, quatro jovens com talen-
tos e sonhos distintos, determinadas a viver conforme seus 
propósitos. “Acho a diretora incrível e me emocionei mui-
to com esse filme. Nele, as personagens vão crescendo e 
tentando conquistar o lugar delas no mundo, com união e 
sem julgamento moral: uma tem o sonho de se casar, outra 
quer se tornar uma jornalista, então, é uma história muito 
atual sobre amadurecimento feminino”, indica Isa.

Mesmo não sendo um lançamento, Isabella fala que essa 
série merece ser lembrada porque aquece o coração. “Ela 
se passa no século XIX, no interior da Inglaterra, onde uma 
órfã, a Anne do título, vai parar meio que por engano na 
casa de uma mulher solteira que não queria saber de filha. 
Diante da perspicácia e do temperamento dócil da perso-
nagem, a sua nova família e a sociedade local vão sendo 
levadas a pensar sobre questões como machismo, racismo 
e preconceito étnico, já que  Anne tem uma visão bastante 
otimista do mundo.”

S EX EDUCATI ON

ADORÁVEI S  MULHERES

ANNE W I TH AN E

Fotos João Souza

Isabella Silveira
veste Zinco

L I F E S T Y L E
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A maquiagem se democratizou. Hoje existem produtos 
para todos os tons de pele e que satisfazem todos os estilos 
de mulheres, desde as mais básicas, fãs de uma pele natural, 
até as que capricham no iluminado e investem nas cores. Para 
falar sobre o assunto e apresentar as tendências de make para 
o outono/inverno, a Clube Morena Rosa convidou uma das 
profissionais mais carismáticas do país: Brigitte Calegari. Di-
nâmica e superantenada, a beauty artist é um dos principais 

nomes do ensino de maquiagem no Brasil, tanto que 
recentemente levou seus cursos presenciais para o am-
biente on-line, por meio de uma plataforma de ensino 
de beleza à distância. Nesta coluna escrita especialmen-
te para nós, Brigitte fala um pouco sobre as tendências 
em make das passarelas internacionais e como utilizá-las 
para valorizar ainda mais a sua beleza. Preparadas?

Chegou a vez das sobrancelhas naturais! Essa é a pro-
posta dos desfiles da Chanel e da Prada. Fios mais com-
pridos, penteados e fixados para cima (e sem adição de 
pastinhas para intensificá-los) são o que há de melhor na 
make natural.

O produtinho curinga para ajudar você nessa missão 
é o Soap Brows. Ele lembra uma glicerina e precisa ser 
umedecido com água ou bruma fixadora (como o Fix+ 

da M.A.C), para virar uma pastinha. Aí, é 
só usar as escovinhas de sobrancelhas para 
pentear tudo para cima. Caso não o encon-
tre, a máscara para cílios incolor também 
vai te ajudar e proporcionará um efeito pa-
recido. Uma sugestão é o Brow Set na cor 
Clear, da M.A.C.

NOVA S CORES
Quer valorizar seus traços e ficar ainda mais bonita? Confira nossa coluna 
com Brigitte Calegari, nome forte em ensino de beleza no país

S E L F C A R E

FLUFFY BROWNS

OLHOS COM COR
Os tons terrosos estão com os dias contados. Mesmo 

no Inverno, agora a ideia é usar nuances mais intensas e 
vibrantes como sombra para adicionar um ponto de cor 
ao olhar. Pensou em um detalhe discreto na maquiagem? 
Nada disso! As belezas criadas para as passarelas de Rodar-
te e Valentino mostram que a tendência é mais ousada, as-
sim como o editorial Winter 2020 de Fendi. Os esfumados 
monocromáticos tomam conta das produções, mas você 

também pode adicionar diferentes texturas para 
fazer do seu jeito: glitter, metalizado ou até 

mesmo o efeito glossy (aquela textura mo-
lhada) vão tornar a sua maquiagem ainda 

mais interessante!Minhas apostas são 
os tons de rosa, vermelho, alaranja-
do e lilás. Você pode utilizar sombras 

cremosas ou em pó, assim como os lá-
pis cremosinhos. Procure por itens como 

a paleta Rose Gold (Huda Beauty) ou pelo 
lápis em gel mate da Marc Jacobs, o Highliner.

Mais intenso e geométrico, o de-
lineado gráfico foi outra aposta para 

a beauty da próxima temporada. Linhas 
mais compridas e engrossadas marca-

ram presença em desfiles como Missoni e Louis 
Vuitton. A ideia é imprimir uma mulher menos 
romântica e mais moderna. Para reproduzir em 

casa, vale tanto o delineador em gel quanto o em 
caneta. Mas, para garantir, é sempre legal desenhar 

com lápis antes de delinear, porque assim você já delimi-
ta o desenho da forma que prefere. O delineador em gel 
Inkstroke (Shiseido) ou a caneta delineadora Tattoo Liner 
(Kat Von D) são incríveis e vão ajudar você nessa missão. 
Além disso, também podemos fazer o mix com as outras 
tendências da estação, como as cores!

Você já deve ter usado algumas (ou muitas) vezes 
o batom vermelho. Nos últimos tempos, deixamos de 
lado os nudes e rosas para abrir espaço aos mais va-
riados tons avermelhados.  A boa notícia é que esse 
estilo de maquiagem continua com tudo no Inverno! 
A gama de opções para os batons vermelhos perfei-
tos é extensa! O Feels So Grand (M.A.C), o Lady Balls 
(Too Faced), o Cruella (NARS), o Uncensored (Fenty 
Beauty) e o Diva (M.A.C) são as cores mais famosas 
dessa cartela. Gostou das dicas? Agora basta desco-
brir quais das trends mais destacam a sua beleza e 
arrasar na temporada.

FRES H S K I N

OLHAR GRÁFICO

RED L I PS (FOREVER?)

A pele iluminada, bem menos carregada e sem 
contorno, já está aparecendo com uma certa fre-
quência nas últimas temporadas. Neste Inverno, 
minha aposta é na sua consagração! O segredo da 
pele fresca, antes de qualquer base poderosa, está 
no skincare. Até porque o sucesso de qualquer ma-
quiagem depende da saúde da sua pele.

Em muitos backstages, as maquiagens só come-
çaram depois que as modelos receberam massagens 
faciais ou drenagens express, passos importantíssi-
mos para aquele viço natural incrível. Quem apostou 
nisso? Stella McCartney e Isabel Marant. Os 
produtinhos que eu indico para esse prepa-
ro da pele são o Hidratante Moisture Surge 
(Clinique) e o Óleo Rejuvenescedor Abeille 
Royale (Guerlain). E no quesito iluminador, 
os infalíveis são o Glow Drops (Tom Ford) e o 
Shimmering Skin Perfector Liquid (Becca).

Fotos Brigitte Calegari e
          Armando Grillo

A MAQUIADORA 
BRIGITTE CALEGARI

SOAP BROWS 
WEST BARN CO

ROSE GOLD
HUDA BEAUTY

INKSTROKE
SHISEIDO

SHIMMERING SKIN 
PERFECTOR LIQUID

BECCA

STUNNA LIP PAINT UNCENSORED
FENTY BEAUTY
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BO NI TA 
TOD O D IA

Skincare agora é autocuidado. 
Aproveitamos a onda para falar com 
a dermato Ana Carina Junqueira e 
trazer dicas preciosas sobre a saúde 
da pele e os tratamentos mais bacanas 
para evitar as rugas e a flacidez

A pele é o nosso maior órgão e o que fica mais exposto 
aos fatores externos, como a poluição e os raios solares. 
Alguns hábitos, como evitar a exposição solar intensa, apli-
car protetor solar no rosto diariamente, limpar a pele de-
licadamente para retirar a maquiagem e as impurezas da 
poluição, além de usar produtos adequados para cada tipo 
de tez, previnem o envelhecimento cutâneo e protegem a 
pele das agressões. Além disso, ingerir uma boa quantidade 
de água, manter uma alimentação balanceada e não fumar 
são cuidados que ajudam a manter pele saudável!

Mais potentes que os cosméticos comuns, eles agem 
nas camadas mais profundas da pele. Antes de escolher 
um, conheça as características e necessidades da sua tez. 
A oleosa, por exemplo, pede um  produto mais leve, que é 
absorvido facilmente e não obstrui os poros. Já uma pele 
seca com manchas pedirá uma fórmula com agentes cla-
readores, além dos hidratantes. Normalmente, os dermo-
cosméticos à base de ácido retinoico, vitamina C e ácido 
hialurônico estimulam a regeneração celular e a produção 
de colágeno e têm um importante efeito antioxidante, que 
contribui para evitar o envelhecimento precoce e o apare-
cimento das linhas de expressão.

Atualmente, há muitos tratamentos estéticos disponí-
veis para peles com poucos sinais. Para escolher o mais in-
dicado para cada caso, é necessário avaliar o formato do 
rosto e a predominância dos sinais de envelhecimento. Os 
bioestimuladores de colágeno injetáveis são ótima opção 
para tratar a flacidez facial. Já os preenchedores à base de 
ácido hialurônico têm a função de sustentar a pele e são 
capazes de minimizar as rugas, as linhas finas e a flacidez. 
A toxina botulínica pode ser associada a esse tratamento 
para atenuar as linhas de expressão. 

Também existem as terapias feitas com lasers que esti-
mulam a produção de colágeno e promovem a regeneração 
celular, atenuando as manchas e cicatrizes e dando à pele 
um aspecto mais homogêneo. Os peelings químicos são 
uma ótima opção (dependendo do tom da pele) para revi-
gorar a tez, pois melhoram a textura e clareiam as manchas.

Geralmente, a pele mais madura necessita de uma maior 
produção de colágeno, que combaterá a flacidez. O pre-
enchimento com ácido hialurônico injetável é capaz de 
promover essa sustentação e pode ser combinado com a 
aplicação do ultrassom microfocado (que promove a con-
tração muscular e dérmica) e de um bioestimulador de 
colágeno. Juntas, essas terapias atingem todas as camadas 
cutâneas e reduzem a flacidez. Os lasers, como o CO2, 
promovem uma regeneração celular mais profunda e são 
capazes de reduzir as linhas de expressão. A radiofrequên-
cia microagulhada é outra modalidade que estimula a pro-
dução de colágeno e pode ser associada a aplicação tópica 
de ativos antioxidantes ou clareadores.

MANTENHA O VI ÇO 
E EVI TE AS RUG AS

APOS TE NOS 
DERMOCOS MÉTICOS S I NAI S  PODEM SER 

COMBATI DOS E  EVITADOS

PARA A PELE MADURA

ANA CARINA JUNQUEIRA 
é dermatologistaFotos Senivpetro / Freepik / Divulgação

VITAMINA C COM 
EXTRATO DE ROSAS 
E ESQUALANO 
BIOSSANCE

LUMINESCE 
ADVANCED
NIGHT REPAIR

S E L F C A R E
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Cuidar do corpo é um hábito da mulher brasileira. Nos-
so país é o terceiro maior mercado de beleza do mundo, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. E por 
mercado de beleza entenda um negócio que movimenta 
desde academias de ginástica e franquias, como o crossfit, 
até intervenções cirúrgicas e cosméticos. Mas não é só a 
busca pelo corpo perfeito que movimenta, literalmente, 
nossas mulheres na prática de atividades físicas. A saúde 
também conta como importante indicador para que tan-
tas pessoas busquem se exercitar. E foi olhando para esse 
universo que a Morena Rosa Living apareceu. Com a pro-
posta de oferecer roupas que, além de beleza e conforto, 
promovam máximo desempenho, a linha é um dos desta-
ques da Clube Morena Rosa. Nas suas coleções, a marca 
apresenta peças funcionais, com um design que privilegia a 
performance feminina tanto na academia, quanto nas qua-
dras. O universo dos esportes e das atividades de menor 
impacto, como danças, pilates e yoga, também norteiam o 
desenvolvimento das coleções, que apresentam a mesma 

beleza e vibração características da Morena Rosa. Com um 
design calculado, as peças trazem, por exemplo, recortes 
que acomodam os músculos e evitam contusões. Outro 
ponto forte é a tecnologia: os tecidos promovem conforto 
térmico e rápida absorção e secagem do suor. Como se 
não bastassem tantos predicados, as peças ainda podem 
ser usadas em momentos casuais, já que a trend esportiva 
continua sendo uma das favoritas da brasileira.

A Link – (CO2) 
repelente é uma 
malha desenvolvida 
com tecnologia de 
repelência de insetos, 
principalmente o 
Aedes aegypti.

LIVING WELL
Feitas com tecnologia e um design que privilegia o 
corpo em movimento, a linha Morena Rosa Living 

ganha destaque no mix da Clube Morena Rosa

Com tecnologia black na 
parte interna, as peças 
conservam a tonalidade 
externa na cor branca 
de forma pura, sem 
transparências. 

O Emana é um fio inteligente presente no tecido de peças que 
absorvem o calor do corpo e emanam raios infravermelhos 
longos de volta para a pele, oferecendo propriedades de 
termorregulação e melhorando a microcirculação sanguínea. 

M O D A
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Fashionista, o look total jeans 
ganha mix de texturas e shapes 
de inspiração vintage. Invista em 
acessórios neutros e deixe que 
os conjuntos brilhem soberanos!

DEN IM 
DES EJO

JAQUETA R$499,90
14000105558

JAQUETA R$579,90
24000200427

JAQUETA R$459,90
14000203398 CALÇA R$229,90

22000200736

BOLSA R$559,90
100001800106

CALÇA R$229,90
22000200734

SAIA R$389,90
14000105559

SANDÁLIA R$389,90
19002400412

MACACÃO R$979,90
24000200420

JAQUETA R$649,90
24000200370

CALÇA R$479,90
24000200369

M O D A
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EN TR E
TR A MA S Vestindo com perfeição, 

o tricô aquece na 
medida do outono/
inverno brasileiro. 
Padrões geométricos 
deixam a trend ainda 
mais irresistível

VESTIDO R$619,90
24000100982

TOP R$299,90
10000108781

CARDIGAN R$849,90
12000106075

PASHMINA R$249,90
12000301578

CINTO R$229,90
10000302343

SAPATO R$339,90
19002200569

VESTIDO R$389,90
22000102001

VESTIDO R$579,90
10000108782 

BOTA R$579,90
19002300528

ÓCULOS R$299,90
10000302347

M O D A
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XEQ U E-
MATE

Ícone da temporada, 
o xadrez desfila novas 
interpretações, cores 
e escalas. Aproveite a 
versatilidade do print 
que compõe tanto 
looks casuais quanto 
noturnos

CHEMISE R$439,90
14000105529

BLUSA R$249,90
22000102050

COLETE R$399,90
12000105955

CHEMISE R$669,90
12000105998

CALÇA R$579,90
12000106050

COLETE R$459,90
12000203226 

CALÇA R$399,90
12000203267 

BOTA R$459,90
19002300516

SAIA R$389,90
22000102011

SAPATO R$299,90
19002100946

M O D A
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TARDE
LIVRE

Viva o prazer de desfrutar a vida. 
Para aproveitar momentos livres, peças com 

uma sutil inspiração 70’s recebem tons terrosos 
num resultado que é a cara da temporada

BRENDA VESTE
VESTIDO MORENA ROSA
R$1.199,90
10000108679

CINTO MORENA ROSA
R$189,90
10000302336

SANNA VESTE
BODY LEBÔH
R$159,90
22000101992

CALÇA MARIA.VALENTINA
R$499,90
12000106000

Fotos Jorge Ewald Styling Bia Paes de Barros Beleza Henrique Azevedo

M O D A
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BRENDA VESTE
MACACÃO LEBÔH
R$409,90
22000102000

SAPATOS MORENA ROSA
R$299,90
19002100946

NA PÁGINA AO LADO
BLUSA MARIA.VALENTINA
R$159,90
12000106055

CINTO MORENA ROSA
R$249,90
10000302333

SAIA IÓDICE
R$419,90
24000100984
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SANNA VESTE
BLUSA MARIA.VALENTINA

R$189,90
12000106054

SAIA ZINCO
R$459,90

14000105514

BLAZER LEBÔH
R$369,90

22000102016

SAPATOS MORENA ROSA
R$389,90

19002300518

NA PÁGINA AO LADO
CASACO TRICÔ IÓDICE

R$1.149,90
24000101032

CALÇA MORENA ROSA
R$459,90

10000108827
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SANNA VESTE
BLUSA MORENA ROSA
R$399,90
10000108812

CALÇA MORENA ROSA
R$349,90
10000108725

BOLSA MORENA ROSA
R$599,90
10000302322

SAPATOS MORENA ROSA
R$389,90
19002300518

NA PÁGINA AO LADO
BRENDA VESTE
VESTIDO IÓDICE
R$749,90
24000100978
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SANNA VESTE
COLETE MARIA.VALENTINA
R$759,90
12000105982

CINTO MARIA.VALENTINA
R$349,90
12000301576

CALÇA IÓDICE
R$579,90
24000101097

NA PÁGINA AO LADO
JAQUETA MARIA.VALENTINA
R$439,90
12000203229

CAMISA MORENA ROSA
R$579,90
10000108691

CALÇA MARIA.VALENTINA
R$459,90
12000203246

SAPATOS MORENA ROSA
R$389,90
19002300518
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BELIEVE 
   THE HYPE

Tópico quente da estação, as mangas volumosas 
roubam a cena em looks prontos para ganhar 

as ruas. Mais discretas ou exibidas, as propostas 
prometem definir a imagem da garota cool

LAURA VESTE
JAQUETA LEBÔH
R$499,90
22000102059

SHORTS MARIA.VALENTINA
R$439,90
12000105976

Fotos Henrique Falci Styling Bia Paes de Barros Beleza Henrique Azevedo

M O D A
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LAURA VESTE
VESTIDO MORENA ROSA

R$999,90
10000108856

NA PÁGINA AO LADO
CAMISA IÓDICE

R$699,90
24000100974

BERMUDA MORENA ROSA
R$369,90

10000108841

TÊNIS ACERVO
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LAURA VESTE
VESTIDO LEBÔH

R$409,90
22000102003

NA PÁGINA AO LADO
CROPPED ZINCO

R$299,90
14000105534

CALÇA MARIA.VALENTINA
R$399,00

12000105984

TÊNIS ACERVO
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LAURA VESTE
MACACÃO ZINCO

R$529,90
14000105568

NA PÁGINA AO LADO
BLUSA LEBÔH

R$229,90
22000101982

CALÇA PANTALONA IÓDICE
R$399,90

24000200389
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PONTE 
AÉREA 

M ATCH
POINT
Dinâmica, a tendência esportiva 
aparece em macacões e conjuntos 
que traduzem uma mulher que alia 
conforto e estilo em seus looks. 
A cara de Rafa Kalimann Com uma vida cheia de idas e vindas 

ao aeroporto, Rafa Kalimann faz dos 
conjuntos e das parkas no melhor 
estilo “aerolook” um trunfo de moda

ESCOLHAS
DA RAFA
A influencer Rafa Kalimann apresenta 
suas peças preferidas para a estação

JAQUETA R$759,90
14000105522

NÉCESSAIRE R$229,90
10001400055

SAIA R$599,90
14000105587

BLUSA R$389,90
10000400542

PARKA R$899,90
12000105985

CALÇA R$499,90
10000400543

CALÇA R$389,90
10000400569

ÓCULOS R$299,90
10000302344

BOLSA R$439,90
10000302317

TÊNIS R$399,90
19002100954

BOTA R$499,90
19002200573

MACACÃO R$829,90
14000105557

BLUSA R$799,90
10000108709

BLUSA R$599,90
10000400567

BOTA R$499,90
19002200576

M O D A
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BONS 
ENCONTROS
Feitos para encantar, homenagear e informar nossas clientes, 
os eventos da Clube Morena Rosa tornaram-se um dos 
destaques do espaço. Além de celebrações, talks sobre bem-
estar e força feminina trazem propósito às disputadas ocasiões.

Feitos com muito carinho, os aniversá-
rios celebrados nas nossas lojas são mo-
mentos em que a alegria contagia todos os 
presentes. Além das delícias servidas e do 
espumante geladinho que acompanha os 
parabéns, o melhor da festa são os abraços 
que lembram as aniversariantes o quanto 
são queridas. 

No chá de lingerie, a noiva é o centro das atenções. 
Além de um bate-papo íntimo sobre a nova fase, e um 
brinde especial regado a espumante e coquetéis, as 
convidadas podem mimar a amiga que se prepara para 
subir no altar. 

Quem não ama ser o centro das atenções? 
O Fashion Secrets é assim: um evento que 
mostra para nossas clientes o quão importan-
tes elas são para a Clube Morena Rosa. Além 
das alegrias compartilhadas, nossas mulheres 
são presenteadas com um par de sapatos 
exclusivo que leva o nome de cada uma delas.

Com um propósito grandioso e genuíno, o 
Ame-se foi nosso evento de Outubro Rosa. 
Gilze Francisco, idealizadora do Instituto Neo 
Mama trouxe às lojas informação sobre preven-
ção e acompanhamento do câncer de mama, 
baseadas na grandeza de sua luta. Os eventos 
emocionaram por nos lembrar da união e da 
sororidade que une todas nós, mulheres.

A VIDA É  UMA FES TA

O DI A É  DELA

MOMENTOS 
DE CARI NHO

AME-S E 

Fotos Vila Rindo / Raquel Régis

S O C I A L
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Olá, eu sou o Instituto Morena Rosa. Nasci de um sonho, 
da vontade de cuidar do bem-estar e da qualidade de vida 
das pessoas, de trabalhar pelo desenvolvimento humano, 
com respeito e ética. Desde 2006, eu me envolvi com 
mais de 70 mil pessoas, histórias únicas que me mostram 
que podemos sim fazer moda com o coração. Das nossas 
colaboradoras que me permitiram acompanhar mais de 
500 gestações por meio do projeto Bebê a Bordo ao orgu-
lho que sinto de cada colaborador que muda seus hábitos e 
consegue se planejar após o programa Gestão Financeira.

 O sorriso que emociona das nossas crianças. Filhos, en-
teados e netos dos nossos colaboradores, com idade en-
tre 5 e 12 anos, que passam por atendimento gratuito em 
nossa unidade móvel de saúde, no Projeto Janelinha. Cada 
atendimento, cada auxílio, cada acompanhamento que fiz 
nesses anos, e pude contribuir para a vida de nossos cola-
boradores, me mostra que estou no caminho certo. 

Sei que nada se consegue sozinho. Por isso, também me 

envolvo com os projetos locais, doações à comunidade e 
instituições que têm o mesmo propósito que o meu: fa-
zer o bem! Estou sempre atento em como podemos fazer 
mais: apoiar financeiramente e com resíduos têxteis pro-
jetos sociais como a Escola de Costura, que acontece na 
Rainha da Paz, e capacita mulheres para o mercado de tra-
balho; levar nossa unidade móvel para ações na comuni-
dade para atendimento odontológico gratuito; produzir e 
doar lenços para que a luta contra o câncer de mama passe 
a ser nossa; buscar projetos que transformem resíduos do 
nosso processo produtivo em arte, produto ou aprendi-
zado. Nesses 14 anos, aprendi que dividir, multiplica. Que 
quem doa, recebe em dobro. Afinal, agir é o nosso jeito de 
melhorar o mundo.

COMO FAZER 
MODA COM 
O CORAÇÃO?

Com foco em desenvolvimento humano 
e qualidade de vida, o Instituto Morena 
Rosa atua com os nossos colaboradores e 
a comunidade. Se ele fosse uma pessoa e 
pudesse contar para você sobre ele, suas 
palavras seriam mais ou menos estas...

S O C I A L
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Ela saiu do Sul para brilhar no empreendedorismo de moda no Norte 
do país. Eli, como gosta de ser chamada, tem uma paixão tão genuína 
pelo universo fashion que é dona de quatro franquias de moda, sendo 
duas de acessórios e duas Clubes Morena Rosa. Natural do Rio Grande 
do Sul, mudou-se para Rondônia ainda menina. Casou-se cedo, aos 16 
anos, e com o marido construiu uma vida pautada em equilíbrio, deter-
minação e amor pela família. Seu tino empresarial foi aguçado quando 
precisou assumir os negócios familiares. Enquanto o esposo recupera-
va-se de problemas de saúde, Eli aperfeiçoou suas aptidões administra-
tivas comandando a companhia. Sabia, no entanto, que sua realização 
como empresária estava em campo diferente. Apaixonada por moda 
desde pequena – e fã da Morena Rosa –, a empreendedora entrou em 
contato com o grupo há dez anos a fim de franquear a marca. Como o 
segmento ainda não existia na companhia, investiu no ramo de acessó-
rios. Imagine o tamanho da felicidade quando a empresária soube que, 
finalmente, depois de tanto tempo, poderia trabalhar não só com uma 
marca do Grupo Morena Rosa, mas com todas? Hoje, Eli sente-se reali-
zada por estar no ramo glamouroso do mundo da moda, mas sem deixar 
de lado a simplicidade e a ética nas relações humanas. Para ela, esse é o 
diferencial da Clube Morena Rosa: reunir todo o encanto e a exclusivi-
dade do universo fashion com o calor e a simpatia da mulher brasileira. 
A gente concorda e assina embaixo.

Quem ouve Silvana falando da sua trajetória entende o porquê de seu 
sucesso no business. Dona de um raciocínio lógico perfeito, a empresá-
ria mostra que visão e preparo são os ingredientes para criar projetos, 
atravessar crises e se manter em crescimento. Nascida em Maringá, 
no interior do Paraná, ela começou a trabalhar ajudando nos negócios 
de distribuição de alimentos da família. A mudança de rumo veio anos 
depois ao inaugurar uma franquia de moda masculina, perceber desen-
voltura na área e buscar novas oportunidades. Descobriu, então, a Clube 
Morena Rosa, que considera um trunfo por oferecer looks completos e 
cinco marcas, e é hoje dona de duas franquias. Altiva, a empresária dá 
valor à história que vem construindo no varejo e credita os bons resul-
tados a dois pilares. O primeiro deles – e o mais importante – são as 
pessoas. Para Silvana, são elas que fazem o negócio acontecer. Sua meta 
diária é motivar suas colaboradoras em busca de superação e resultados. 
O segundo pilar é o movimento e, com isso encontrou na Clube More - 
na Rosa o match perfeito. Para ela, é preciso movimentar as lojas com 
eventos e boas práticas – como oferecer sessões de fotos profissionais 
às clientes, mantendo assim um fluxo constante de pessoas nas lojas. 
Hoje, a empresária concilia o comando das Clubes com o papel de mãe 
de duas meninas maravilhosas. E ninguém tem dúvida de que nisto ela 
também faz um tremendo sucesso.

PERFIL  DA 
FRANQUEADA

NOSSOS ENDEREÇOS

Descubra o perfil de algumas das franqueadas responsáveis pelo sucesso da Clube 
Morena Rosa. Mulheres fortes, intensas e donas de histórias que inspiram todas nós

Clubes Morena Rosa 
Porto Velho e Ariquemes

Clubes Morena Rosa Morumbi 
Town e Shop Tamboré

E LI  FALQUETI 
47 ANOS

SILVA NA GESUALD I
42 ANOS

LOJAS NACIONAIS 

Bahia. R. Capitão Manoel Miranda, 1.183, Barreiras. Tel. 77 9993-9995. @clubemorenarosabarreiras
Espírito Santo. Praia da Costa Shopping, Vila Velha (em breve).
Maranhão. Shopping da Ilha, São Luís (em breve).
Mato Grosso. Shopping  Estação Cuiabá, Cuiabá. Tel. 65 99923-2874. @clubemorenarosacuiaba
Minas Gerais. Center Shopping Uberlândia, Uberlândia. Tel. 34 99862-5630. @clubemorenarosauberlandia
Pará. Boulevard Shopping Belém, Belém. Tel. 91 99923-2874. @clubemorenarosabelem
Paraíba.  Manaíra Shopping Center, João Pessoa. Tel. 83 2106-6299. @clubemorenarosajp
Paraíba. Partage Shopping, Campina Grande (em breve).
Paraná. Av. Bonifácio Vilela, 415, Ponta Grossa. Tel. 42 99864-8599. @clubemorenarosapontagrossa
Paraná. Av. Getúlio Vargas, 5.069, Umuarama. Tel. 44 99172-1993. @clubemorenarosaumuarama 
Paraná. Av. Higienópolis, 141, Londrina. Tel. 43 99166-6086. @clubemorenarosahigienópolis
Paraná. Cascavel JL Shopping, Cascavel. Tel. 45 98813-5301. @clubemorenarosacascavel
Paraná. Cataratas JL Shopping, Foz do Iguaçu. Tel. 45 99906-5673. @clubemorenarosafoz
Paraná. Catuaí Shopping Londrina, Londrina. Tel. 43 99181-5730. @clubemorenarosa_catuailondrina
Paraná. Catuaí Shopping Maringá, Maringá. Tel. 43 99135-9869. @clubemorenarosamaringa
Paraná. Shopping Cidade dos Lagos, Guarapuava. Tel. 42 99105-7939.  @clubemorenarosaguarapuava
Paraná. Shopping Mueller Curitiba, Curitiba. Tel. 41 99162-1513. @clubemorenarosacuritiba
Rio de Janeiro. Shopping Avenida 28, Campos Goytacazes. Tel. 22 98123-2608. @clubemorenarosacampos
Rio Grande do Sul. Barra Shopping Sul, Porto Alegre. Tel. 51 99788-4859.
Rio Grande do Sul. Iguatemi Porto Alegre, Porto Alegre. Tel. 51 99653-7512. @clubemorenarosapoa
Rio Grande do Sul. ParkShopping Canoas, Canoas. Tel. 51 99960-5005. @clubemorenarosacanoas
Rio Grande do Sul. Passo Fundo Shopping, Passo Fundo. Tel. 54 99713-0131. @clubemorenarosapassofundo
Rondônia. Porto Velho Shopping, Porto Velho. Tel. 69 99925-7820. @clubemorenarosaportovelho
Rondônia. Rua Fortaleza, 2.313, Ariquemes. Tel. 69 99386-6133. @clubemorenarosaariquemes.
Santa Catarina.  Nações Shopping, Criciúma. Tel. 48 98804-8900. @clubemorenarosacriciuma
Santa Catarina. Balneário Shopping, Balneário Camburiú. Tel. 47 99202-0845. @clubemorenarosabc
Santa Catarina. Galeria Paseo Avenida, Chapecó. Tel. 48 99809-8164. @clubemorenarosachapeco
Santa Catarina. Iguatemi Florianópolis, Florianópolis. Tel. 48 99107-1513. @clubemorenarosaflorianopolis
Santa Catarina. Neumarkt Shopping, Blumenau. Tel. 47 99194-1215. @clubemorenarosablumenau
Santa Catarina. Porto Belo Outlet Premium, Porto Belo. Tel. 47 99205-8378.
São Paulo. Av. Antônio Almeida Leite, 1.062, Ourinhos. Tel. 14 99797-5402. @clubemorenarosaourinhos
São Paulo. Av. das Esmeraldas, 401, Marília. Tel. 14 99619-7385. @clubemorenarosamarilia
São Paulo. Av. Dom Lucio, 509, Botucatu. Tel. 14 99610-5529. @clubemorenarosabotucatu
São Paulo. Rua Altino Arantes, 811, Ribeirão Preto. Tel. 16 99775-1153. @clubemorenarosaribeirao
São Paulo. Iguatemi Campinas, Campinas. Tel. 19 99107-6650. @clubemorenarosacampinas
São Paulo. Iguatemi São Carlos, São Carlos. Tel. 16 98263-0505. @clubemorenarosasaocarlos
São Paulo. Iguatemi São José do Rio Preto, São Jose do Rio Preto. Tel. 17 98143-0386. @clubemorenarosariopreto
São Paulo. Litoral Plaza Shopping, Praia Grande. Tel. 13 99655-6006. @clubemorenarosapraiagrande
São Paulo. Mooca Plaza Shopping, São Paulo. Tel. 11 98478-5056. @clubemorenarosamooca
São Paulo. Morumbi Town Shopping, São Paulo. Tel. 11 99193-1585. @clubemorenarosamt
São Paulo. Parque Shopping Maia, Guarulhos. Tel. 11 97694-5414. @clubemorenarosaguarulhos
São Paulo. Plaza Sul Shopping, São Paulo. Tel. 11 99180-2436. @clubemorenarosaplazasul
São Paulo. Prudenshopping, Presidente Prudente. Tel. 18 99768-5498. @clubemorenarosaprudenshopping
São Paulo. Rua Carlos Gomes, 642, Limeira. Tel.  19 97154-1525. @clubemorenarosalimeira
São Paulo. Rua General Glicério, 774, Araçatuba. Tel. 18 99664-9494. @clubemorenarosaaracatuba
São Paulo. Rua Oscar Freire, 940, São Paulo. Tel. 11 94327-0802. @clubemorenarosaoscarfreire
São Paulo. Shopping ABC, Santo André. Tel. 11 99294-9911. @clubemorenarosaabc
São Paulo. Shopping Jaraguá Araraquara, Araraquara. Tel. 16 99737-7013. @clubemorenarosaararaquara
São Paulo. Shopping Tamboré, Barueri. Tel. 11 94598-1139. @clubemorenarosatambore

LOJA INTERNACIONAL

Bolívia. Ventura Mall, Santa Cruz de la Sierra. Tel. 591 7560-3612. @ clubemorenarosabolivia
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