MANU MAYA
Manu Maya, filha do diretor, ator, produtor e empresário Wolf Maya, é uma das Relações
Públicas mais badalada do Brasil. Formada em Comunicação e Marketing, com
especialização em Relações Públicas em Nova Iorque, cresceu no meio artístico e de festas
glamurosas (tendo uma boate dentro de casa). Atualmente, transformou a residência que
cresceu em um dos espaços mais importantes de eventos do Rio, a Casa Maya.
Com 30 anos, Manu tem uma longa experiência em eventos: aos 17 anos já produzia todas
as festas das novelas do pai. Com uma carreira extensa, já trabalhou em festivais como
Cannes, Rock in Rio USA, Coachella, NY Film Festival, além de eventos corporativos e festas
de renome. Independente, Manu é solteira e mora sozinha com seu cachorro chow-chow,
Johnnie Walker. Com 43 mil seguidores no Instagram, essa canceriana tem personalidade
forte e não teme dizer o que pensa, doa a quem doer.

JULIANA MALAGUTI
Aos 27 anos, Juliana Malaguti é uma empresária visionária. Curiosa por natureza, sempre
gostou de falar sobre sexo e, por isso, resolveu fazer do assunto um negócio lucrativo. Há
pouco mais de um ano, abriu sua própria sex shop online, batizada de We Fuck. Solteira,
Juliana mora sozinha, trabalha em casa e vive rodeada de amigos.
Talentosa e bem-humorada, esta taurina adora baladas, ama dançar, beber e viajar e é
apaixonada por moda, já tendo atuado como stylist com passagem pela TV Globo.
Sempre antenada, Ju está desenvolvendo o primeiro produto erótico da sua sex shop: o
vibrador perfeito, além de investir em ações de marketing e palestras sobre sexualidade
para bombar seu negócio.

BÁRBARA EVANS
Bárbara Evans tem 27 anos e muita história. Filha da famosa atriz e apresentadora Monique
Evans, que hoje é casada com a DJ Cacá Werneck, ela cresceu sob os holofotes e costuma
brincar dizendo que, por ser filha de celebridade, é uma subcelebridade.
Geminiana, namora um “cowboy” do laço e venceu a 6ª edição do reality show “A Fazenda”,
além de ter participado do Dancing Brasil, reality de dança apresentado por Xuxa Meneghel.
Autêntica, possui o impressionante número de 1,3MM de seguidores nas redes sociais, com
os quais interage e divide um pouco de sua rotina. Multitarefas, Bárbara também trabalha
como modelo, participou da minissérie Dois Irmãos, na TV Globo e sonha em casar e ter sua
família.

ARIELLE MACEDO

Arielle Macedo é coreógrafa da cantora Anitta há 9 anos. Natural de São Gonçalo, região
metropolitana do Rio, Arielle, aos 29 anos, sonha com uma carreira de coreógrafa
internacional, investindo em cursos de especialização no Brasil e nos Estados Unidos, com
passagens por escolas de Los Angeles, a meca da dança mundial.
Filha de um motorista de ônibus de viagens e de uma manicure, a dança faz parte da família
Macedo. Seus pais, que se conheceram em um baile, frequentam um evento dedicado ao
charme todo fim de semana. E não é só nos palcos do Brasil e do mundo que Arielle faz
sucesso. Ela também bomba nas redes sociais e é uma influenciadora digital com 359K
seguidores, que acompanham seu dia a dia agitado, entre ensaios, shows e viagens com o
balé de Anitta. Antenada e inteligente, Arielle é responsável por algumas das coreografias
mais famosas em todo o Brasil, como Bang!, Paradinha e a icônica Show das Poderosas PRE
PA RA!
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