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Elizabeth gosta de ser chamada de Beth! Uma mulher com uma fala doce, 

porém firme e com uma excelente dicção, essa linda Top Loba tem 40 anos 

e é casada há 21 anos.

“ Sou de origem muito simples e não tive uma infância, adolescência, 

juventude nada fácil. Então, no ano de 1992 meus pais vieram com os 5 

filhos em busca de trabalho e moradia no interior de SP. Sou a mais velha 

dos cinco filhos dos meus pais. Sempre trabalhei em serviços duros desde 

criança para ajuda-los e cuidava dos meus irmãos, para minha mãe 

trabalhar. O trabalho sempre me acompanhou, trabalho fora desde que 

me casei, porque nunca gostei da ideia de depender de marido, mas isso 

não impede que eu tire um tempo para sonhar e pensar em mim.''

Quem olha para esse rostinho de menina, nem imagina que ela já é mãe de 

uma mulher de 20 anos, sua única filha, a Eduarda.

Beth é natural do estado do Ceará, mas se mudou para São Paulo quando 

tinha 12 anos. Hoje, essa loba empoderada aprendeu muitas coisas com a 

vida difícil que teve: 



Foi uma sensação maravilhosa, pois como já relatei, passei pela infância, 

adolescência, juventude, sem perceber, mas sempre fui otimista e quando me 

vi completar 40 anos com muitas pessoas próximas de mim fazendo aquelas 

piadinhas: "Tá envelhecendo, quarentona", coisas desse tipo, eu respondia 

como boa leonina que sou: A melhor fase da minha vida vai começar agora, 

agora sim, vou viver de verdade, pois eu acredito demais naquela frase: uma 

mulher começa viver de verdade após os 40 anos, então quando conheci o 

movimento Top Loba tive a sensação de ter me encontrado.

Qual foi sua sensação ao conhecer o Movimento Top 

Loba?

Entrevista Exclusiva com Beth Nogueira



Qual foi a maior superação 

que você já teve na vida?

Acredito que foi uma depressão, 

minha filha tinha uns seis meses de 

vida e eu ainda estava passando por 

um processo de grandes mudanças e 

adaptações; quando me casei eu já 

estava grávida de 03 meses e por não 

termos condições de alugar casa, 

muito menos comprarmos,  fui morar 

com minha sogra, com uma família 

que eu mal conhecia (nem mesmo o 

meu marido); namoramos menos de 

um ano e era tudo novo pra mim.

Eu fui criada de uma forma diferente com meus pais, com cultura e costumes 

nordestinos e a família do meu marido, com cultura do Paraná, são naturais de 

lá, pessoas muito diferentes, enfrentei preconceito ou pode-se chamar de 

xenofobia, depressão para eles era frescura, e eu sofria calada a falta e a 

saudades da minha mãe, minha família, até que um dia fui parar no hospital, às 

pressas, com uma crise muito forte de ansiedade, que os sintomas eram de 

infarto. Depois de ouvir dos médicos que iam fazer os exames porque 

provavelmente eu estava infartando, enquanto fiquei sozinha no quarto por 

uns minutos, eu chorei muito e pedi para Deus que me deixasse viva, para eu 

ver minha filha crescer e prometi que através da minha fé e o amor pela minha 

filha, a depressão não ia me superar e sim eu que ia superar ela e tudo que 

viesse a me abalar.

Beth e sua filha Eduarda (imagem do acervo pessoal de Beth)



Como já relatei anteriormente,  

além das mudanças da vida na casa 

dos meus pais, para casa dos meus 

sogros, enfrentei a mudança de 

morar em outro estado no início da 

minha adolescência, deixando 

amigas, costumes, e sonhos.

Quais foram as mudanças 
que você já teve que 

enfrentar na vida?

Como você consegue manter 

sua autoestima elevada?

Com otimismo, não me importando 

com o que as pessoas acham ou falam 

de mim, da minha pessoa ou quando 

falam da minha idade e o modo que me 

visto, e sempre procuro aprender mais e 

melhorar como pessoa, como mulher e 

sem desistir de nada, principalmente de 

mim mesma.



Qual conselho você daria para mulheres deprimidas?

Que primeiro elas se agarrem no amor, ame a Deus, ame a vida, ame a família, 

ame a natureza, ame seu trabalho, mas principalmente nunca deixe de amar 

com todas as suas forças, a si mesma!

Você se considera uma mulher empoderada, por quê?

Sim, me considero porque não dependo de outras pessoas como marido por 

exemplo, eu trabalho, ajudo ele nas despesas de casa, compro minhas coisas, 

nunca permiti que ele se achasse meu dono, vou em busca do que preciso, 

pesquiso, persisto, insisto para realizar minhas conquistas, pago minhas 

contas e sempre deixei claro, que sou uma mulher forte e lutadora e não um 

objeto ou propriedade de ninguém.



Quais seus planos para o futuro?

O que você acha que ainda deve aprender e melhorar?

Conseguir realizar ainda muitos sonhos, projetos como o sonho de ser uma 

modelo fotográfica, sonho de infância que nunca deixei morrer, também 

pretendo trabalhar numa área que me causa muita felicidade que é a 

comunicação, independente de ser em TV ou rádio .

Acho que ainda preciso aprender muito, pois me acho uma pessoa um pouco 

"pavio curto", embora seja também muito de observar, sou comunicativa, 

porém muitas vezes me calo, pois acho que devo aprender e melhorar muito, 

aprender lidar melhor com críticas, pois às vezes acho melhor me "calar" do 

que ser criticada, principalmente as críticas destrutivas.



Como você gostaria de ser 

reconhecida?

Como uma mulher que não precisou 

descer ao chão de ninguém para 

conseguir seus objetivos e ideais, uma 

mulher que tem muita fé em Deus que 

acredita no amor que Deus deixou, 

uma pessoa que defende quem ama 

com todas as  forças e sempre 

consegue se colocar no lugar do 

próximo, uma mulher independente, 

esforçada e vencedora, que jamais vai 

puxar o tapete de alguém, uma 

lutadora!

Vencedora, uma mulher empoderada, 

uma verdadeira Top Loba!



Beth com sua camiseta Top Loba (imagem de seu acervo pessoal)
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Coluna
Relação Cognitiva
por Fabiana Weiss

Oi queridas, sou Fabiana Weiss e essa Coluna tem por objetivo ajudar as 

leitoras desta revista encantadora, a elevarem sua autoestima de fora para 

dentro, complementando o trabalho MARAVILHOSO que a Angel faz com 

todas nós, elevando nossa autoestima de dentro para fora.

Os textos que trarei aqui, serão apenas pílulas de assuntos sobre 

autoconhecimento, autodesenvolvimento, baseados nos meus estudos em 

Química, Neuropsicopedagogia, PNL, desenvolvimento humano, além de 

outros assuntos relacionados.

Mini currículo: Fabiana Weiss, 41 anos, Top Loba desde dezembro de 2020, 

formada em química pela USP, atuou como professora de inglês para adultos, 

focado em executivos, por 15 anos e quando fez 40 anos, resolveu se 

reinventar e começar uma nova carreira na área de desenvolvimento humano, 

especialmente para mulheres. Pós-graduada em Neuropsicopedagogia, com

A cada edição, farei um bate papo informal com a Top Loba da capa, e 

chegaremos a um ponto comum sobre qual tema será abordado.



o intuito de entender o porquê tantos adultos ficam apreensivos quando tem 

que falar inglês, essa pós-graduação, mostrou que muitas crenças vem da 

infância, e que está enraizado nos nossos hábitos. A partir de estudos em PNL 

(Programação Neuro-Linguística), Coaching e Mentoring, e assuntos 

relacionados a protagonismo feminino, desenvolve uma metodologia única 

para mulheres maduras que desejam viver, com liberdade, a vida que 

escolherem, sem medo de julgamentos e desmistificando as falsas verdades 

que estão bloqueando seu progresso pessoal e profissional. 

Contatos: WhatsApp: 55-11-99909-3396, Instagram: @fabyweissoficial

Após conversar com a Top Loba da Capa, Beth Nogueira, o tema escolhido 

para este artigo foi: Superação.
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Superação
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‘Eu sou uma vencedora;
empoderada e uma

verdadeira Top Loba’
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Thiago Fontes



Superação

“Erga essa cabeça, mete o pé, e vai na fé. Manda essa tristeza embora.

Basta acreditar, um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar!”

Tá escrito – Grupo Revelação

Quando olhamos a palavra superação, podemos dividi-la em SUPER + AÇÃO, 

portanto podemos pensar que para passarmos por uma situação desafiadora, 

precisamos ser SUPER. Será?

Vamos fazer um exercício de memória: pense em alguma situação desafiadora 

que você teve que passar na sua vida, como a perda de um emprego, a morte 

de uma pessoa querida, um divórcio, ou até uma mudança de cidade/ estado.

Como foi o começo? Parecia que tudo ia desmoronar? Que você não ia 

conseguir?

O que eu quero dizer, é que não precisamos ser SUPER para podermos passar 

pelas situações difíceis. Temos que ter PERSISTÊNCIA. Entender que somos 

humanas, e que podemos falhar. Que podemos ter recaídas, que podemos 

nos revoltar, chorar, ou até voltar a antigos hábitos. E que isso não nos torna 

menos merecedora de uma vida maravilhosa.

Te digo mais: com o tempo, a persistência, e a repetição do novo hábito, 

conseguimos fazer o que planejamos (ou nem sempre) para superar o 

acontecido.

Nosso cérebro é programado para conservar energia, e por isso ele não 

“gosta” de mudanças: isso significa gasto de energia para reprogramar o que 

estava “quieto”. Por isso, o que acaba acontecendo é que o nosso cérebro, 

para nos proteger, tenta sabotar qualquer tentativa de mudança.

Mas isso pode ser minimizado se você constantemente colocar seu cérebro 

pra “trabalhar”. 

Como?

Saindo da sua zona de conforto, mudando hábitos simples, conscientemente.

E hoje, como estão as coisas?

Você se adaptou a nova vida, ou até voltou à vida antiga (se possível).



Vou deixar aqui 3 sugestões para você seguir:

✔ Sempre mude o caminho que você faz de casa para o trabalho (ou outro 

lugar que você vai com frequência).

✔ Tome banho de olhos fechados.

✔ Faça coisas com a mão que você não tem tanta habilidade (por exemplo, se 

você escreve com a mão direita, faça coisas com a mão esquerda, e vice-versa).

Depois de fazer uma (ou mais) dessas sugestões, me conta qual foi sua 

sensação. Combinado?

É isso queridas, espero ter ajudado e contem comigo sempre! Até a próxima!

Faby Weiss

Quem é Angel Mancio?

Fundadora da Revista Top Loba e do 

Clube Top Loba 5 Estrelas. Angel 

iniciou sua carreira de modelo aos 40 

anos e virou sucesso após participar 

do programa Encontro com Fátima 

Bernades  em 2016, gerando o 

Movimento Top Loba, pela valorização 

e incentivo à autoestima de mulheres 

maduras.


