SUGESTÃO DE PAUTA

Websérie “Mulheres em Conexão” inicia segundo mês
com novos episódios
O projeto é uma parceria do Nau Live Spaces e do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Porto Alegre e já
apresentou mulheres como Luiza Trajano e Cristiane Steigleder
Lançado em setembro, o projeto da websérie Mulheres em Conexão já completou um mês com histórias de
mulheres compartilhando suas incertezas e vivências durante a pandemia. Os episódios surgiram da parceria
entre o Nau Live Spaces e o Grupo Mulheres do Brasil, que realizou a curadoria das convidadas. Os
episódios são lançados toda terça e quinta-feira no IGTV do Nau (@nau.livespaces) e já contam com a
participação de nomes como Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza,
Cynthia Michels, Economista e Líder do Núcleo Vale do Silício, e Cristiane Steigleder, da Steigleder
Consultoria.
Os próximos vídeos permeiam os mesmos temas sob novas perspectivas, falando de empreendedorismo,
educação, consumo, trabalho e home-office, saúde mental, combate à violência contra as mulheres,
afrobasileiras e 80 em 8. Os novos episódios apresentarão convidadas como Angela Salton Rotunno,
Procuradora de Justiça, Kerlen Costa, Advogada, Tatiane Mizetti, CEO da Reverso Comunicação Integrada,
e Jandaraci Araujo, Subsecretária de Empreendedorismo Pequenas e Médias Empresas do Estado de São
Paulo e Diretora Executiva do Banco do Povo SP.
“Estamos muito orgulhosas com o resultado da websérie porque o foco é realmente ajudar as mulheres e
oferecer um conteúdo que elas possam encontrar apoio, identificação e exemplos”, destaca Camila Borelli,
cofundadora e CEO do Nau Live Spaces, um espaço de coworking em Porto Alegre criado por ela e a irmã,
Sara Borelli. “O empreendedorismo feminino é a nossa essência. A websérie veio apenas para confirmar
isso”, afirma ela, que também estreará um dos episódios.
Para Chris Baladão, a websérie é um legado que ficará por muito tempo para as mulheres. “Daqui a um ano
as mulheres ainda poderão encontrar os episódios e se inspirar nas lições de quem também enfrenta os seus
desafios com determinação”, diz ela. Quem quiser acompanhar semanalmente a programação dos episódios
também pode se inscrever para receber as notificações do Nau Live Spaces no site do coworking.
Nau Live Spaces
O NAU Live Spaces será um hub de inovação e empreendedorismo do quarto distrito, em Porto Alegre/RS,
sediado no prédio do antigo Clube da Sociedade Gondoleiros, que mantém sua arquitetura externa, porém foi
totalmente reformado por dentro parça espaços de coworking, salas privativas para empresas, eventos e
convivência. O espaço já está com uma operação de soft opening em funcionamento, com salas disponíveis
para locação e será inaugurado em breve.
Grupo Mulheres do Brasil
O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos com o intuito de
engajar a sociedade civil na conquista de melhorias e discutir temas ligados ao Brasil. É composto por
mulheres de vários segmentos que têm em comum o propósito de serem protagonistas na construção de um
país melhor. Presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, tem mais de 30.500 participantes e é
organizado em 21 comitês e 49 núcleos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Núcleo Porto Alegre foi
lançado em novembro de 2017.
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