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Bacharel em Direito, Empreendedora, 

Lifestyle Blogger e formadora de opinião. É 

conhecida por seu público e parceiros, como

uma influenciadora da vida real. Há 3 anos

publica diariamente conteúdos de relevância

do universo da moda, beleza, cultura e 

gastronomia. Além disso, possui projetos de 

grande escala, cujo o foco é levantar e ajudar

mulheres em muitas areas. 
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Certificados



A POLÍTICA PRECISA DE MAIS 

MULHERES INFLUENCIADORAS

Mulheres à frente na 

política, levando a 

bandeira da 

autoestima, 

empoderamento e 

projetos sociais

Como você Chegou na 

política?
.

Sempre fui uma mulher que correu atrás dos 

objetivos, trabalho desde os meus 18 anos e meus 

projetos de vida sempre envolveram outras pessoas. 

Sempre gostei de estar na linha de frente, estudando 

e me destacando nas minhas escolhas. Acredito que o 

relacionamento que criei dentro do universo de 

Influencer e na TV me trouxe até aqui. Recebi o 

convite do partido Podemos 19, pois eles acreditam 

na minha capacidade de levar autoestima, 

empoderamento, informação e uma identidade nova 

para tudo isso que estamos vivendo. Fiquei honrada 

com o convite e acredito que faremos um trabalho 

voltado para as mulheres jamais visto antes. Hoje a 

mulher já está tomando um espaço antes nunca 

ocupado. Acredito que a mulher dentro da política 

está conquistando cada vez mais o respeito, mesmo o 

Brasil estando entre os países com menos mulheres 

ocupando esses cargos. Por essa razão eu aceitei o 

convite, pois precisamos mudar isso, e começa por 

nós. Entrando para a política vou poder dar a voz 

para muitas mulheres, exercendo ainda mais meu 
papel como influenciadora.



Projeto de Lei para criação do CAMEC (Centro de 

atendimento a mulher e capacitação)

Visa o atendimento a mulheres que sofreram qualquer tipo de 

agressão, traumas, que estão em vulnerabilidade social dentre 

outras ocorrências. Daremos a elas um recomeço. Vamos trabalhar 

para devolver essa mulher à sociedade mais forte e com experiência.

Ações
A minha campanha será baseada em vários fatores de necessidades com 

relação ao papel da mulher na sociedade. Será totalmente voltada para o 

social, pois percebi em contato com o público a importância disso. 



Projeto de Lei para a criação de um 

Auxilio Mulher 180

Esse projeto tem por base ajudar financeiramente a mulher que 

faz o BO na delegacia da mulher e precisa de proteção judicial e 

financeira. Hoje sabemos que 90% das mulheres não saem 

dessa situação de risco eminente de morte devido ao 

companheiro ser o provedor da família. Essa seria uma medida 

protetiva para garantir que essa mulher possa sair de casa e 

recomeçar sua vida. Dentro desse projeto, caberia aulas para as 

mesmas de defesa pessoal gratuitas. 



Projeto de Lei para a criação do CANI

( Cadastro Nacional do Influenciador)

Criação do CANI (Cadastro Nacional do Influenciador). 

Esse cadastro dará um nome e uma voz aos influenciadores 

que pagam muitos impostos hoje para manter seus CNPJs. 

O objetivo desse Cadastro é regulamentar em partes essa 

profissão que não possui uma lei adequada. 

Projeto de Lei FINTECH 

para todos

Esse projeto tem como base utilizar dos benefícios da 

FINTECH já existentes e categorizar a mulher nos seus 

diversos papéis e em suas diversas vertentes, além da 

inclusão de pessoas que necessitam de ajuda!



Projeto de lei –

Transparência

Projeto que abre as portas de órgãos públicos 
para acesso e conhecimento das rotinas e 
informações dos locais. Transparência e acesso a 
informação é direito de todos. 

Ideia sugerida por uma 

eleitora



Projeto de lei - Direito a amamentação! 

Projeto sugerido por uma eleitora 

que ajuda mulheres a cuidar de 

seus bebês. Assim creches 

apresentariam um local para 

retirada, refrigeração, conservação 

e transporte do leite materno, 

evitando o uso de fórmulas 

enlatadas promovendo assim um 

bem estar para todos.



OBRIGADA!
VAMOS JUNTOS!?



CONTATOS
@PODEROSASDEBATOM

@PODEROSASDEBATOM

EQUIPEPODEROSASDEBATOM@GMAIL.COM
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