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sobre mim

temas do blog

MULHER, ESPOSA, MÃE E PROFISSIONAL NÃO NECESSARIAMENTE
NESSA ORDEM. MAS CADA UM INTENSAMENTE.
FORMADA EM EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMANTO HUMANO PELA
UNIVERSIDADE ANAHUAC MÉXICO, EM CIÊNCIAS RELIGIOSAS PELO
ATENEU PONTIFÍCIO REGINA APOSTOLORUM, ROMA E GESTÃO
PÚBLICA PELA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ.
TRABALHEI POR 13 ANOS EM ONGS COMO DIRETORA E
PALESTRANTE.
MENTORA DE MULHERES HÁ MAIS DE 20 ANOS BUSCANDO
AJUDÁ-LAS EM SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL.
ESCREVI O LIVRO VIVER PRA VALER.
APROFUNDEI ESTUDOS EM TEORIAS, FERRAMENTAS E
METODOLOGIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EMPRESAS
ESTRUTURANDO, ASSIM, O MÉTODO VPV DE PLANEJAMENTO
PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO DA CASA PARA MULHERES QUE SE
TORNOU UM CURSO.

Desenvolvimento INTEGRAL DA MULHER
Maternidade
Espiriualidade
Organização pessoal e da casa
Planejamento pessoal da mulher
Administração da casa
Auto-formação
Universo feminino

Amo viver com todos os seus desafios e percebi que mesmo que
minhas experiências e dicas sejam simples podem ajudar quem
está ao redor. E por isso criei o blog: para compartilhar dicas,
experiências de vida, sentimentos e aprendizados. Sem pretender
que minha opinião e experiência sejam as únicas válidas . Apenas
é a minha experiência e pode ajudar alguém.

estatÍsticas do instagram
O instagram tem sido nossa principal rede social de interração com os seguidores e
postagens do blog.
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parcerias (afiliação)
valida até junho de 2021

RECEBIDOS: caso a marca tenha interesse poderá entrar em contato por e-mail ou direct para
enviar produtos para que seja feita a divulgação. Esta será feita nos stories. Se a parceria for com
frequência de envios pré-estabelecida também será feita divulgação no feed do Instagram, IGTV,
YouTube. E no site a depender do valor do produto e se ele entra nos critérios abaixo
CUPOM DE DESCONTO: a marca oferece um cupom de desconto para os meus seguidores e uma
comissão para cada venda feita com esse cupom a ser paga 1 vez por mês.
A divulgação será feita nos stories, no feed do Instagram, IGTV, YouTube e site. Quanto maior for o
interesse do meu público e o valor das comissões maior será a frequência da divulgação.

critérios para aceitação da divulgação
Tenho um compromisso com a verdade e com meus seguidores portanto só
compartilho, analiso ou escrevo sobre temas que estejam de acordo com meus
valores e com o que acredito.
Se for a respeito de produtos ou infoprodutos somente divulgarei depois de
conhecê-lo e saber se cumpre com o que promete.

contato
Telefone: 47 E-mail: viverpravalerblog@gmail.com

