FLUVIA LACERDA
Fluvia Lacerda, 37 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas morou durante toda a sua
infância e adolescência em Boa Vista, Roraima. Aos 16 anos, mudou-se para Nova
Iorque, onde trabalhou como babá. Em 2003, foi descoberta por uma produtora de
moda quando andava de ônibus na cidade norte-americana e desde então trabalha
como modelo plus size. Já fez ensaios importantes para revistas como Vogue Itália,
Beautiful e Plus Model Magazine, assim como campanhas para marcas como Target,
Marina Rinaldi, Lunender e Carmakoma.
Em 2011, Fluvia foi eleita a modelo plus size do ano pela organização da Full Figured
Fashion Week, o mais importante evento de moda plus size dos EUA. A modelo foi
também a primeira modelo plus size a estampar a capa da revista Playboy no Brasil.
Embora passe boa parte do ano fazendo ensaios fotográficos e campanhas de moda
na Europa e nos EUA, Fluvia tem um grande interesse de se aproximar do público
brasileiro e ajudar a profissionalizar o mercado plus size em seu próprio país. Fluvia
tem pleno controle de sua carreira e sabe muito bem onde quer chegar
profissionalmente. Quando não está trabalhando ou viajando, Fluvia se dedica
plenamente aos seus filhos Pedro, 3 anos, e Luna, 17 anos, que moram com a modelo
em Nova Iorque.

MAYARA RUSSI
Mayara Russi, 28 anos, trabalha desde os 16 anos como modelo plus size. Mayara
geralmente chama a atenção do público e da imprensa por sua semelhança com a
atriz Ana Paula Arósio. A modelo já trabalhou marcas importantes, como “quem disse,
berenice?” e para o banco Santander, sendo umas das pioneiras do mercado a estrelar
campanhas que não se restringem somente ao mercado de moda plus size.
Conhecida por seu jeito delicado e constante bom humor, Mayara é uma das
“queridinhas” do mundo da moda plus size. Aos 18 anos, a modelo foi diagnosticada
com câncer na tireoide, engordou 20 quilos e teve que se afastar da carreira. Depois
do bem-sucedido tratamento, Mayara engravidou pela segunda vez e chegou aos 165
kg. Em 2015, participou do reality “Além do Peso”, da TV Record, perdeu 70 quilos e
sua carreira decolou novamente.
Na São Paulo Fashion Week, Mayara ganhou visibilidade ao desfilar para a marca
Laboratório Fantasma, do cantor Emicida. Mayara mora em São Paulo com seus pais
e os filhos Rafael, 11 anos, e Sofia, 5 anos.

DENISE GIMENEZ
Denise Gimenez, 37 anos, nasceu em Francisco Beltrão, no Paraná, e mora em São
Paulo. Denise foi uma das primeiras modelos plus size a se destacar no mercado, em
2003. Foi descoberta em uma agência quando foi levar sua filha Laura, ainda bebê, a
um teste para uma campanha publicitária. Entediada com a rotina de campanhas de
moda e provas de roupa, em 2015 Denise lançou-se em um novo desafio e foi coroada
Miss Brasil Plus Size. Após o concurso, Denise passou a ganhar mais visibilidade e, em
2017, fez a campanha para a coleção plus size das lojas Marisa, ao lado da atriz
Mariana Xavier. Denise não tem medo de dizer o que pensa e se estressa muito ao ter
que trabalhar ao lado de modelos iniciantes, que ainda não têm experiência no
mercado e que muitas vezes aceitam fazer campanhas em troca de visibilidade, sem
cachê. Separada há um ano, Denise namora o empresário Ítalo, que vive insistindo
para que ela perca peso e adote um estilo de vida mais saudável.
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