
HEVEA
amazônia por ela mesma 



A HEVEA é um hub que

conecta criativos de design,

arte e moda amazônica.

NAISHA CARDOSO

Inspiradas na tecnologia ancestral de

produção do látex a partir da seiva da

hevea brasiliensis, nosso objetivo é

conectar o saber e potencial criativo

que floresce na Amazônia.

Queremos que o capital intelectual

amazônico seja tão valorizado quanto

a riqueza natural da nossa terra.



não existe uma amazônia:

somos várias

Somos um dos maiores e mais biodiversos

ecossistemas do mundo. Aqui, a simbiose atua de

forma complexa. 

 Tudo que nos rodeia se comunica de alguma

forma. Somos parte do todo.

identidades

realidades

vivências



a amazônia é uma das principais pautas

socioambientais do mundo. 

quantos amazônidas participam da conversa?

 
ASURINI



qual o papel do amazônida na

discussão do próprio futuro?

 estamos cansados de ser

meros expectadores. 

Líderes do mundo inteiro,

estudiosos e autoridades se

reunem para pensar no futuro

da  amazônia. 

Em que momento seremos

considerados como parte da

equação?

LUIZ BRAGA



 já vivemos em rede há muito tempo
LUIZ BRAGA



respostas 

de dentro

                        pra fora

Pensar em Amazônia sem conhecimento de campo 

 muitas vezes leva a soluções superficiais ou fora de tom.

Observamos atentamente a nossa realidade abundante

e a partir dela, buscamos soluções que se integrem à

nossa vivência amazônica. 



design

amazônico

Valorizar o design é valorizar o processo

criativo e as pessoas que estão por trás

do produto.

Mais do que sustentabilidade, buscamos

a regeneração e o empoderamento

criativo do nosso povo. 

DATRIBU + SIODUHI



 vemos a amazônia

não apenas como

recurso, mas como 

mentora, modelo e

medida

barbara muller
 



Curadoria envolve tempo, campo e

cuidado. Para isso, REALIZAMOS: 

- Mapeamento do ecossistema de

design, arte e moda amazônica

- Pesquisa de narrativas, produtos e

tendências na região 



o que já

fizemos

 

Mercado de moda autoral amazônica e roda de

conversa sobre (des)referências. Contou com a

presença de marcas, influenciadoras e

acadêmicos de moda. 



Curadoria da exposição "Em Tradução",

de Fadia Mufarrej 

o que já

fizemos



Participação nas mentorias SPFW+REGENERAÇÃO,

que proporcionaram conexão e aprendizado e

culminaram em uma em uma live, que abriu o

segundo dia de desfiles.o que já

fizemos



o que já

fizemos

Evento híbrido

sobre moda na

amazônia



Presença no INSPIRA MAIS 2022.

Conexão com marcas e stakeholders

de moda e design do Brasil inteiro



- Produção de conteúdo e criação

de comunidade nas mídias sociais

- Consultorias

- Eventos de rede

- Curadoria e mentoria de marcas

- Editorial coletivo

- Viabilizar e lançar marketplace

virtual  

O QUE VEM AÍ 

ASURINI



isabela canto

founder

naisha cardoso

co-founder

isadora alves

co-founder

vamos conversar? 

(91) 98405-5333

isabela@cantocoworking.com

@isabelacanto

@canto.coworking

(91) 98917-1031

naishacardoso@icloud.com

@naishacardosoatelier

(91) 98251-5431

isadorafalvs@gmail.com

@isadoraalvs 


