
 

DA #10726358 v1 

 

Na Mídia  

30/05/2022 | Revista Cobertura 
 

Veja as ações da SOU SEGURA em comemoração (e reflexão) ao “Dia das 

Mães” 

Em todo o mês de maio, a SOU SEGURA realizou uma série de ações, com muitas reflexões, debates e depoimentos 

pessoais referentes ao “Dia das Mães”. 

Foi o caso, por exemplo, do evento “Mães na Conversa: Desafios ainda maiores e o mercado de trabalho”, realizado 

dia 18 de maio e que pode ser visto neste link, no canal da SOU SEGURA no 

Youtube: https://www.youtube.com/c/SouSegura/videos 

No encontro, o bate-papo girou em torno da rotina de quem é “mulher e mãe, está inserida no mercado de trabalho 

e ainda se ver diante desafios extras. Participaram três mães do mercado de seguros e uma psicopedagoga com 

vivência e especializada em crianças com deficiência em uma conversa franca, aberta, e cheia de aprendizados para 

todos nós. 

Fabia Carvalho, Conselheira Consultiva SOU SEGURA e Gerente Executiva de Relacionamento EH&B Sul, Mercer 

Marsh Benefícios, foi a mediadora da conversa com Carol Rezende, Psicopedagoga na Clínica Braincare, Doutoranda 

na Unicamp e Palestrante, Mayara Mendes, Subscritora de Riscos de Engenharia na Fairfax Brasil Seguros 

Corporativos. e Rafaela Barreda, Diretora da Lloyd’s Brasil. 

Outra atração no mês é o podcast no qual Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, sócia de Seguros e Resseguros do 

Demarest Advogados, é entrevistada pela conselheira Consultiva da SOU SEGURA, Marcia Ribeiro, assessora 

Técnica da ABGR e diretora de Riscos e Empreendedorismo do IBEF-Rio. 

Nesse bate-papo, Cicarelli falou sobre as delícias e desafios de ser uma super mãe e super profissional. 

Veja aqui: https://anchor.fm/sousegura/episodes/Voz-Segura-l-Me-e-profissional-e1j3hvq 

Além disso, foram publicados os seguintes artigos na coluna “Fala Mulher”, ao longo do mês de maio: 

1 – “Amores maternos e suas formas – A percepção da minha criança interior como enteada”. 

Autora: Gisele Christo, coautora da 1ª edição do livro “Mulheres no Seguro” 
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Veja aqui: https://sousegura.org.br/Artigo/amores-maternos-e-suas-formas-a-percepcao-da-minha-crianca-

interior-como-enteada 

2 – “Mãe de 3 ou 5?” 

Autora: Rafaela Maria Barreda, diretora do Lloyd´s Escritório de Representação no Brasil 

Veja aqui: https://sousegura.org.br/Artigo/mae-de-3-ou-5 

3 – “Novas perspectivas – Como novos companheiros de pais separados podem ter um impacto positivo na 

ampliação de referências das crianças” 

Autora: Izabel Barbosa, diretora Executiva da Bethe B e coautora da 1ª edição do livro “Mulheres no Seguro”. 

Veja aqui: https://sousegura.org.br/Artigo/novas-perspectivas-como-novos-companheiros-de-pais-separados-

podem-ter-um-impacto-positivo-na-ampliacao-de-referencias-das-criancas 

4 – “Mães como exemplo: gerando a igualdade de gêneros” 

Autora: Vera Lorenzo, Fundadora e CEO da Fala Company 

Veja aqui: https://sousegura.org.br/Artigo/maes-como-exemplo-gerando-a-igualdade-de-generos 

5 – “Mães e suas Diversidades – um dia em comemoração ao sentimento” 

Autora: Flávia Bianco, diretora da Associação da Parada do Orgulho Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais de 

Santos (APOLGBT Santos) 

Veja aqui: https://sousegura.org.br/Artigo/maes-e-suas-diversidades-um-dia-em-comemoracao-ao-sentimento 
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