






Kat gostava de construir.
Construiu casa, prédio e até loja.

Só não conseguia construir um
lugar onde fosse escutada.



Tentava, tentava e tentava.
Ouvia sempre o que todo
mundo falava.

Mas quando ensinava o que sabia,
quem estava perto não ouvia.



Um dia ela conheceu uma
amiga que se sentia igualzinha.

E de tanto não ser ouvida, construiu 
um mundo onde meninas como ela 
podiam fazer de tudo.



Elas se juntaram e formaram um grupo. 

Colocaram a mão na massa e 
começaram a consertar tudo o que 
outras meninas tinham em casa.



Foi assim que aconteceu.
E até na TV, com a nova amiga, 
ela apareceu.



O sonho das duas criou asas e 
foi tão longe que ficou difícil 
consertar tantas casas.



Ela percebeu que era tempo
de fazer diferente.

E decidiu trocar o mundo dos 
consertos por um mundo onde 
ensinava todo tipo de gente.



Rapidinho, ele estava cheio 
de mulheres que consertaram 
muitas coisas.

E juntas até construíram um 
lugar para todo tipo de garota.



Katherine sempre teve facilidade em fazer manutenções em casa 
sozinha, desde quando acompanhava obras na casa de seus 
avós. Em 2015, trocou o mundo da Arquitetura, sua profissão de 
formação, para seguir sua paixão por ensinar, empreender e 
empoderar mulheres. Junto com Ana Luisa Monteiro Correard, 
sócia e fundadora da mAna, correu atrás de seu sonho e
chegou até a participar de um reality show.

Hoje, a equipe da mAna aumenta a cada dia e, sob o comando 
de Katherine e Ana, já capacitou mais de mil mulheres em serviços 
residenciais – como instalações de prateleiras, montagem de 
móveis, reparos elétricos e hidráulicos. Para além das casas e 
consertos, Katherine também inspira mulheres do Brasil inteiro
a empreenderem, serem independentes e fundarem suas
próprias empresas.

Katherine Pavlovski é sócia da mAna Manutenção.
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