
Relatório visual

“Em tempos que abraços 

físicos não são prudentes...

Que possamos abraçar 

mais causas!”

Segundo trimestre 2020

Maio – Junho - Julho



Mas fomos pegas de

surpresa no meio de

março … cancelamos o

desfile de lançamento e

tivemos que nos

reinventar para um

novo combate…

Recapitulando: No primeiro trimester de 2020 realizamos nossa imersão criativa

para a criação de um coleção colaborativa de moda. Não só preocupada em fzer

roupas, mas uma moda com uma causa: o combate a violência contra a mulher

Para conferir a imersão acesse o link: 

https://drive.google.com/file/d/1IArHWM

Ov5zMYrWeY-TqGr6xvj2ID7gqc/view

https://drive.google.com/file/d/1IArHWMOv5zMYrWeY-TqGr6xvj2ID7gqc/view


Com a chegada do corona vírus na

realidade brasileira, pausamos o

sonho da moda colaborativa e os

demais projetos (Musas Sabores e

Musas Saberes Artesanais) para

abraçar um novo combate, a luta

contra o avanço do coronavírus.

E assim nossas MUSAS 

entraram  em ação no 

combate ao 

Coronavírus

As armas para esse combate: 

os saberes de corte e costura 

Desse vez usados para 

costurar a proteção,

Costurar Máscaras das Musas



Além da pandemia,

nos preocupávamos

com a autonomia

financeira das musas

(chefes de família)!

Estávamos entrando

num novo universo, o

da produção de

máscaras!

Nessa jornada fomos

abençoadas, em Abril

encontramos um

investidor anjo !!

Esta ajuda 

financeira foi 

essencial para o  

projeto! 

E graças a essa 

alavancada 

pudemos partir 

para ação!



No combate ao vírus invisível aos nossos olhos, nossas musas 
(mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas vezes 

invisíveis a sociedade) se reinventaram para investir talentos 
de corte e costura  para a produção de máscaras. 

Com o investimento pudemos comprar

material, TNT, tricoline, elástico, rodar a

logística e garantir a renda inicial das

musas pelos serviços da confecção das

máscaras enquanto as oportunidades de

clientes começando a surgir!



Com a chegada da matéria prima foi

possível realizar:

- Primeiras provas de modelos

- Alinhamento de grupos de

diferentes cidades

- Fluxo de produção Máscaras 

Musas iniciado



E os primeiros clientes 

e pedidos das 

máscaras das musas 

foram surgindo!

A Geracina nossa

primeira entrega!

Entrega de 

máscaras a 

apoiadores do 

projeto!

Desde as primeiras

levas nos

preocupamos em

doar máscaras a

grupos que

trabalham nas ruas

com população

vulnerável, como o

SAEC em São

Paulo

Cada máscara 

entregue com uma 

mensagem de 

orientação



Desde que começamos a

produzir máscaras alinhamos conforme as 

orientações e direcionamentos da OMS e ANVISA

Máscaras de TNT modelo cirúrgico

Máscaras de Tecido

Confira os catálogo pelo link:

Máscaras 

Musas 



O Tenda Atacadão está desde abril 

ajudando com campanha de arrecadação 

de alimentos e produtos de higiene! Cestas

que muniram nossas musas no início desta 

jornada e agora munem novas famílias que 

queremos impactar positivamente



Parcerias e apoiadores 

surgiram e continuam surgindo

abraçando nossa causa

O Sustentaaqui encomenda 

Máscaras Musas para 

vender a seus clientes 

pequenos kits

Marca de sapato Tatiana

Loureiro nos apoiando, 

engajando clientes a causas 

sociais 



Gratidão

por confiar nos

nossos serviços

Que jamais imaginaríamos, e que 

agora nos dão mais asas para voar!

e pedidos aumentando
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SUA AJUDA 

VALE POR TRÊS!

benfeitoria.com/musascontraocorona

Em maio fomos 

selecionadas 

para uma 

campanha 

de Matchfunding

Com o fundo Enfrente o Covid-

19 que turbinou nossa

campanha

Musas contra o Corona

Pudemos gerar um fundo 

musas para ativar novos  

grupos e rodar novos projetos 

que empoderem mulheres em 

situação de vulnerabilidade em 

periferias. E ao mesmo tempo 

realizarmos mais doações de 

máscaras para proteger a 

população vulnerável que 

mora nas ruas!



Doação de máscaras ao banco de

alimentos de Sorocaba - SP

A maior parte das nossas 

doações de máscaras vão 

para a população de rua

Doação de

máscaras aos 

funcionários de 

caixa do Tenda 

Atacadão em 

Sorocaba - SP

E por sabermos a importância que

doações representam na vida das 

pessoas, é que ao longo da 

trajetória estamos realizando 

diversas doações  de máscaras!



entrega banco de alimentos

E assim o ato de costurar ganhou mais

significado neste trimestra para nossas

musas! Muito além de garantirem o

próprio sustento, poderem costurar a

proteção para diferentes rostos que

estão nas calçadas, invisíveis, a

margem da sociedade.



entrega banco de alimentos



E nessas ações conexões

com mais iniciativas

que também se

preocupam em proteger

os mais vulneráveis!Em



Nas calçadas há muita vida!

Há pessoas que moram, há pessoas que trabalham, há

pessoas que ajudam ! É uma honra nossas máscaras

estarem presentes nessas faces!



xxx

Outra maneira que pudemos ajudar nesses tempos de

pandemia foi com a doação das cestas básicas da campanha

do Tenda Atacadão

Os alimentos e produtos arrecadados foram além do que

precisamos então seguimos doando a novos lares



Em

Em junho nosso projeto foi aprovado para 

participar da iniciativa  “Heróis usam

máscaras “ do Instituto Rede Mulher 

Empreendedora



ONGS  que foi doado com a rede 

mulher empreendedora



Em

Nosso projeto foi aprovado para participar 

do:

“Heróis usam máscaras “ organizado pelo 

Instituto Rede Mulher Empreendedora

Grandes conexões,

grandes pedidos,

grandes aprendizados

Um trimestre cheio 

de realizações



Fomos além da produção de
másscaras, foi um trimestre
de muita doação, de muitas
conexões e muitos saberes!

Além das mascaras produzimos
aventais! E para ampliar o impacto de
ações de doações também achamos
tempinho para produzir algumas levas
de barrinhas de cereal, Musas Sabores!



Neste trimestre

Empoderamos x mulheres

Impactando indiretamente 

x pessoas

Foram produzidas 

máscaras 

Deste total x foram doadas 

impactando xxx



E O

FUTURO?

O futuro é 

colaborativo 

e criativo! Temos 

sonhos e talentos 

além das 

máscaras :)

Os ganhos deste 

trimestre transcendem 

ao aspecto financeiro

A cada pedido de

máscaras, mulheres 

engajadas, musas 

empodradas e mais 

doações puderam  

ser feitas!!



A principal causa do 

Conexões Musas é

o empoderamento 

feminino através  dos 

saberes manuais, da 

economia criativa e 

circular!

Ressignificando 

vivências e materiais!!

Queremos 

continuar ...

...contando

histórias de...

…superação

e talentos

…



...

Musas 

Circus Lab??

Conexão de

saberes e talentos
para novos desafios

Moda 
com propósito

Culinária
Musas Sabores

Artesanato 

e upcycling

Empoderamento
feminino

Ação combate
à pandemia

Musas Brindes...



Conectar mulheres em situação de
vulnerabilidade através de
processos e projetos que
possibilitem e fortaleçam o
desenvolvimento pessoal, geração
de renda e autonomia.

Nossa Missão é:

Os principais talentos

das nossas musas :

corte e costura, moda,

artesanato, culinária e

muita criatividade!



- Articulando contatos

- Seguindo nossas mídias sociais

- Ajudando com divulgação

- Doando equipamentos 

- Doando matéria prima

- Suporte na manutenção de equipamentos 

- Doação financeira para o fundo do Conexão Musas. 

- Ajudando a retomarmos na medida do possível com os projetos: Musas 

Sabores, Musas Moda Colaborativa e Musas Saberes Artesanais

- Conectando-nos a possíveis clientes para o Musas Brindes. Este 

projeto é novo, desejamos fornecer sacolas retornáveis, frasqueiras, 

estojos e outros enquadramentos de brindes para empresas de 

diferentes ramos.

- Quer sonhar com a gente? Temos um sonho “Musas Circus Lab” para 

impactar de forma mais abrangente comunidades! Ficou curioso? Entre 

em contato!! Tem mais ideias?? Entre em contato também!

Como apoiar

Acima são algumas sugestões :) Mas você pode ter sua

maneira especial de ajudar, toda ideia é bem vinda!



“Em tempos 

que abraços físicos não são 

prudentes, que possamos 

abraçar mais causas”

Seguimos 

abraçando  

talentos e causas!



Instagram:@conexaomusas

E-mail: conexaomusas@gmail.com

www.institutoempodera.org.br/musas



Onde estamos

O Conexão Musas é um programa do Instituto

Empodera. Uma união de projetos feitos por

mulheres de diferentes cidades do Brasil!

Com histórias de superação e talentos, são

musas que inspiram transformação e

inovação. Estamos nas cidades de São

Paulo, São José dos Campos, Campinas,

Sorocaba e Poços de Caudas! Vem ser musa

inspiradora (ou muso inspirador) também!


