
08/06/15 21:12:22: +55 21 97478‑4955 created this group

27/10/15 09:58:01: Moni Nahia added you

27/10/15 09:58:24: Moni Nahia added Indianara Siqueira

27/10/15 09:58:39: Moni Nahia added +55 21 99287‑2341

27/10/15 09:59:12: Moni Nahia removed +55 21 98557‑3953

27/10/15 10:01:12: Moni Nahia added +55 21 98094‑3430

27/10/15 10:02:02: You're now an admin

27/10/15 09:59:27: Moni Nahia: Tirei a carol

27/10/15 09:59:48: Moni Nahia: Mas deixo aqui o celular dela pra 
todos

27/10/15 10:00:09: Moni Nahia: <vCard omitted>

27/10/15 11:32:39: Hevelin: Ok

27/10/15 11:45:31: +55 21 97478‑4955 changed the subject to “☁  
Casa Nuvem " ”

27/10/15 20:29:54: You changed this group's icon

28/10/15 14:55:49: Moni Nahia: Falta muita galera da casa ainda... 
podem adicionar porque todos somos administradores

28/10/15 15:00:24: Ynaie Dawson added Mariana Santarelli

28/10/15 15:00:37: Ynaie Dawson added Ana Fradique

31/10/15 11:12:45: Moni Nahia: Ynaie... vc adicionou Ana e... Não 
consigo saber quem é. Não tenho esse celular

31/10/15 11:13:23: Ana Fradique: Serei eu, a fradique,?

31/10/15 11:13:49: Moni Nahia: Não. Eu tenho o de vc.

31/10/15 11:15:32: Moni Nahia: +5521984968123

31/10/15 11:15:52: Moni Nahia: Vc é... kkkkk

31/10/15 11:16:50: Ana Fradique: Ja tenho nos meus contatos

31/10/15 11:16:54: Ana Fradique: #

31/10/15 11:17:55: Moni Nahia: Sim kkkk mas eu não. Vc ve o nome mas 
eu só número
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31/10/15 11:18:09: Ana Fradique: Guarda.

31/10/15 11:42:30: Moni Nahia: Então... quería lembrar que na 
assembléia falamos pra acabar com os sábados de Bruno. Não temos 
agora workshops aos sábados e grana pra pagar todos esses dias. Se 
ligam para deixar melhor por onde passaram e as meninas da koozinha 
da sexta. Eu não sei os dias. Acho que Ynaié...

Bruno Queiroz ou Gui. Ele precisa da chave do estúdio se querem que 
limpe lá. Se lembram da cópia?

O último, finalmente...kkkk ou não...
Hoje tem festa e amanhã nos limpeza, né? Vou olhar agora na Facebook 
mas segunda é feriado. Cuidar até terça com muito amor.
Beijinhos

31/10/15 13:21:17: Ynaie Dawson: Buenas pipol

31/10/15 13:21:32: Ynaie Dawson: Tbm nao reconheço varios numeros 
Moni!!!

31/10/15 13:21:46: Ynaie Dawson: Adicionei a Mari tbm

31/10/15 19:27:03: Isis Passará: Gente pensei que talvez seja melhor 
adiar o almoco de amanha pro dia 15 junto com a expo do Tantao, o q 
vcs acham?

31/10/15 19:35:05: e  d u: Good

31/10/15 20:20:18: +55 21 99287‑2341: Otimo, tô viajando.

31/10/15 20:36:11: Ynaie Dawson: Nem lembrava disso gente! Voto dia 
15 k amanha não posso...

31/10/15 21:02:11: Moni Nahia: Sim. Outro dia melhor

01/11/15 09:05:32: Moni Nahia: Bom dia galera
Estamos indo para a Nuvem. Vão acabando o after logo logo. As 2 da 
tarde tem Workshop da Michelle para cartazes da marcha das vadias.
Vão dar um role pela feira divertindo a vizinhança e voltam depois 
para o laboratório :)
Mas...por favor... quero galera atrapalhando o trabalho não... 
please!

01/11/15 09:15:43: e  d u: És

01/11/15 09:15:53: e  d u: Rs

01/11/15 10:38:42: Indianara Siqueira: Já acabou.

02/11/15 13:28:09: Ynaie Dawson: Bom dia polvos! Rolou um pos-
bunytos na nuvi, abri a casa com a Ana cobrando entrada de 5 pratas, 
temos suficiente pra faxina e mais um troquinho, Moni e Bruno querem 
pegar isso hoje? Se nao alguém pode mandar o tel da Zilma ou outro 
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contato? Se não vou la mais tarde resolver! Beijas

02/11/15 13:49:42: e  d u: em meia hora comeca uma atividade la da 
marcha das vadias!!!!!

02/11/15 13:49:46: e  d u: corre pra la yna

02/11/15 13:49:57: e  d u: em meia hora nao... 10 min

02/11/15 13:50:03: e  d u: as 14hs

02/11/15 13:50:10: e  d u: quem era o responsavel do after?

02/11/15 14:13:08: Moni Nahia: Não é por conseguir grana pra pagar a 
faxina nem por um pouco a mais. Tem que pagar os vizinhos!!!! As 
filhas estão sem dormir e com as festas em que conseguimos grana 
para a casa e suficiente. Alguns vizinhos estão ficando atrás.
Além de os planos meus pra um feriado, né? 
Hevelin queria que a gente arrumase outras paradas para a semana de 
cinema. 
Eu preciso já do meu dinheiro e a casa quase não tem pra salário, 
aluguel e manutenção dos muitos afters que estão acontecendo com 
coisas que quebran etc. Não só hoje vc Ynaie.
Falei com Carol e entre festa e festa, muita bebida. Tem feito muito 
lucro para a casa o só after? Foi que?

02/11/15 14:13:40: Isis Passará: nao tem nada marcado hoje na agenda 
da casa hoje gente

02/11/15 14:14:37: e  d u: Mas tinha evento público

02/11/15 14:14:42: Moni Nahia: Os cartazes de Michelle no Facebook

02/11/15 14:15:12: e  d u: São duas oficinas

02/11/15 14:15:40: e  d u: A da michelle e outra da manifesta

02/11/15 14:19:35: Indianara Siqueira: Alguém pode abrir a casa 
agora pro pessoal da Marcha das Vadias? É  urgente

02/11/15 14:23:00: e  d u: a michelle saiu atrasada daqui faz uns 5 
min. eu nao posso ir to indo pro trabalho no jd botanico...

02/11/15 14:24:52: Indianara Siqueira: Hevelin vai

02/11/15 14:25:08: e  d u: ufa

02/11/15 14:25:34: e  d u: e a limpeza yna? como ta la? muito 
cagado?

02/11/15 15:15:38: Hevelin: Tto a caminho com a tinta para pintar a 
parede

02/11/15 15:15:47: Hevelin: Peguei taxi
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02/11/15 15:15:57: Hevelin: Já to chegando

02/11/15 15:17:28: Indianara Siqueira: Ok

02/11/15 15:17:41: Hevelin: Gente cheguei e esqueci a chave to 
voltando com o taxi em casa pra pegar isso

02/11/15 15:17:46: Hevelin: Cabecinha!!

02/11/15 15:43:27: e  d u: Rs

02/11/15 15:56:57: Ynaie Dawson: Nao ficou muita bagunça não, foi 
mal dormi dps de mandar a msg, mas eu dei uma geral antes de sair e 
posso ir agora, adianta?

02/11/15 15:58:20: Ynaie Dawson: Sobre os vizinhos entendo Moni mas 
temos que falar disso todo mundo junto em assembleia entao e fechar 
novas regras...

02/11/15 15:59:07: Ynaie Dawson: Foi a primeira vez que fiz isso

02/11/15 16:00:37: Ynaie Dawson: E ainda dei um jeito de 
rentabilizar alguma coisa

02/11/15 16:03:41: Ynaie Dawson: Foram 250 reais

02/11/15 16:04:03: Ynaie Dawson: Nao vendi cerveja, o Grande ficou 
com a bici la dentro

05/11/15 21:47:20: e  d u: Gentas alguem ta perto da umari ou sabe o 
telefone da Mari namorada do Gui?

05/11/15 21:47:49: e  d u: Ele precisa ser acordado

05/11/15 22:15:16: Isis Passará: <vCard omitted>

05/11/15 22:20:01: e  d u: valeu

05/11/15 22:20:03: e  d u: ele acordou

06/11/15 07:52:48: Indianara Siqueira: O Globo: Secretário de Paes 
admite agressão à ex-mulher e diz que foi ‘descontrole’ http://
glo.bo/1WD0Ddq

06/11/15 08:36:18: Ynaie Dawson: Bom dia minha gente! Vou chegar na 
nuvem as 10h e estou sem chave que a minha quebrou... Alguém vai 
estar na casa já?

06/11/15 08:36:51: Ynaie Dawson: Alguem da ciclo nesse chat?

06/11/15 08:51:52: Moni Nahia: Eu estou aqui. Ciclos faz uns dias 
ninguém
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06/11/15 08:53:28: Ynaie Dawson: Valeu Moni!! Se vc precisar sair e 
nao tiver mais ninguém ai vc me avisa please?

06/11/15 08:57:00: Moni Nahia: Não. A manhã toda vpu estar aquu

06/11/15 08:57:13: Moni Nahia: Kkkkk vou estar aqui

06/11/15 09:26:59: Moni Nahia added +55 21 98233‑7290

06/11/15 09:27:12: Moni Nahia: Naldinho aí

06/11/15 09:34:21: Indianara Siqueira: Qual é  o do Dudu?

06/11/15 09:47:03: +55 21 99287‑2341: Bom dia!!!

06/11/15 09:47:18: +55 21 99287‑2341: Qual é o que do Dudu? Indi?

06/11/15 09:52:35: Indianara Siqueira: Kkkkk.O telefone Marcela?
Relaxa. Não é briga não tipo "QUAL É A DO DUDU"? Kkkk

06/11/15 09:53:20: Indianara Siqueira: Mas acho que já 
encontrei.Vamos ver se ele responder é.

06/11/15 10:24:48: +55 21 99287‑2341: Não achei era briga não...

06/11/15 10:25:00: +55 21 99287‑2341: Não entendi a pergunta

06/11/15 10:25:04: +55 21 99287‑2341: +5521981590974

06/11/15 10:25:09: +55 21 99287‑2341: Tenta esse

06/11/15 10:39:34: Moni Nahia: Edu é +5521981111162

06/11/15 12:48:48: Indianara Siqueira: Vc tem o tel do técnico da 
Internet?

06/11/15 12:49:04: Indianara Siqueira: William ou Wilson.

06/11/15 13:38:09: e  d u: gentes, vejam nos contatos da casa no 
face ou mandem um fb pra isa acho que esse contato estava em algum 
arquivo de contatos

06/11/15 13:38:40: e  d u: eu to mega atrapalhado trabalhando 20 h 
por dia sem tempo pra respirar e buscar e na rua

06/11/15 13:40:04: Moni Nahia removed +55 21 98094‑3430

06/11/15 13:41:37: Moni Nahia: Tem uns números encima da estante 
laranja da sala co-working Não sei se tem esse telefone mas lá tem 
vários importantes

06/11/15 14:06:59: e  d u: acho que nao... era uma lista do 
carnaval... mas de repente tem
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09/11/15 13:18:18: +55 21 99287‑2341: Oi Edu, onde é que tem a tal 
cirtina do banheiro. ... A molhadeira aqui tá seria...

09/11/15 13:19:52: e  d u: Em qualquer lojinha destas que vendem 
coisas de plastico baratas

09/11/15 13:20:10: e  d u: Tem uma de chineses aqui do lado de casa

09/11/15 13:20:32: e  d u: Compro e levo hj

09/11/15 13:21:27: Guilherme Marques: $

09/11/15 13:30:16: Cinco: galera, o minc tá puxando esse evento 
aqui, que está aberto para inscrições e colaboração, tem uns temas 
transversais à casa, se alguém tiver interesse: http://
emergencias.cultura.gov.br/

09/11/15 13:37:32: Daniel  Santos: Saudades do Cinco

09/11/15 13:39:13: Cinco: Saudades do Cinco (2)

09/11/15 15:50:57: Hevelin: Saudades do cinco 3

09/11/15 15:51:22: Hevelin: Saudades do cinco 5

09/11/15 16:14:53: e  d u: Indianara, marquei com vcs as 16 mas so 
consigo chegar as  17 ai na nuvem

09/11/15 16:20:57: +55 21 99287‑2341: Edu, amado, vc tinha me dito 
que poderia comprar uma bem baratinha perto de sua casa... rola ou 
rola?

09/11/15 16:22:17: +55 21 99287‑2341: Oi Edu, estamos precisando da 
furadeira e da makita, pra Indianara.

09/11/15 16:28:04: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

09/11/15 16:29:39: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

09/11/15 16:32:01: Ana Fradique: E de quem é a menina??

09/11/15 16:36:15: Cinco: eu também quero essa blusa KKK RS

09/11/15 16:58:57: +55 21 97478‑4955: Alguém tem a conta da 
indianara. To com atrasado atual e adiantado do aluguel pra pagar e 
acho melhor fazer direto.

09/11/15 17:10:24: Indianara Siqueira: Banco do Brasil 
Agência 1842-2 Conta Corrente 22.350-6 
Indianara Siqueira
(Agora já podem colocar Indianara Siqueira).

09/11/15 19:44:03: Ana Fradique: Oi! Alguém me ajuda com contacto de 
fretr urgente, para agora, copacabana até botafogo. Preciso de 
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carregar máquina de lavar roupa.

09/11/15 19:46:44: Ana Fradique: Já arrumei!

10/11/15 02:43:18: Indianara Siqueira: <image omitted>

10/11/15 02:43:28: Indianara Siqueira: <image omitted>

10/11/15 02:43:46: Indianara Siqueira: <image omitted>

10/11/15 02:43:55: Indianara Siqueira: Fotos de como deixei a 
Kuzinha.

10/11/15 02:44:55: Indianara Siqueira: Tem legumes assados,tabule e 
arroz que sobrou,podem comer e um bolo inteiro. Beijas

10/11/15 02:46:04: Indianara Siqueira: <image omitted>

10/11/15 02:46:42: Hevelin: Obrigada indi!!! %

10/11/15 02:48:07: Indianara Siqueira: Nada

10/11/15 03:11:26: Indianara Siqueira: Amanhã não venho na 
Nuvem.Peter vai receber o Prepara Nem 19:30 nos fundos depois da Má 
CamarGO.

10/11/15 03:13:30: Indianara Siqueira: Se forem  falar mal de mim me 
esperem,pois só eu sei com exclusividade coisas horríveis a meu 
respeito.BEIjas

10/11/15 03:13:32: Indianara Siqueira: KLKLL

10/11/15 09:54:43: e  d u: Rs

10/11/15 12:05:50: Ynaie Dawson: Kkkkk arrasa Indi! &

10/11/15 12:09:49: Mariana Santarelli: Kkkk

10/11/15 17:35:40: Indianara Siqueira: <image omitted>

10/11/15 17:35:40: Indianara Siqueira: <image omitted>

10/11/15 17:35:41: Indianara Siqueira: <image omitted>

10/11/15 17:35:56: e  d u: lindo

11/11/15 19:13:20: +55 21 99287‑2341: Oie!!!

11/11/15 19:13:49: +55 21 99287‑2341: Alguém tem o número da Paula 
Gorini, por favor?

11/11/15 19:13:57: +55 21 99287‑2341: '
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12/11/15 15:17:21: +55 21 99287‑2341: Olá queridas nuvens..

12/11/15 15:18:30: +55 21 99287‑2341: Acabo de chegar na Casa e 
encontro Tãotão e Júnior sozinho na Casa...

12/11/15 15:18:50: +55 21 99287‑2341: Deppos de tantas questões que 
viemos conversando

12/11/15 15:19:05: +55 21 99287‑2341: Discutindo

12/11/15 15:19:14: +55 21 99287‑2341: Senti um mal estar

12/11/15 15:19:31: +55 21 99287‑2341: Sair para comer e eles 
continuam lá sozinhos

12/11/15 15:19:42: +55 21 99287‑2341: Sem nenhum associadx

12/11/15 15:20:32: +55 21 99287‑2341: Complexo

12/11/15 15:20:58: +55 21 99287‑2341: E não é do Alemã e nem a 
Maré...

12/11/15 15:24:01: Daniel  Santos: Complexo

12/11/15 15:26:03: Moni Nahia: Bruno foi de manhã limpar e fala que 
estava lá quando chegou e mais ninguém...

12/11/15 15:27:01: Daniel  Santos: Sobre a residência do tatão foi 
colocado em assembleia?!

12/11/15 15:27:33: Moni Nahia: só Tãotao quis dizer

12/11/15 15:32:32: Mariana Santarelli: Não pode né. Quem foi o 
ultimo a sair ontem?

12/11/15 15:35:35: Mariana Santarelli: Mudando de pauta sem 
abandonar a anterior.  Aniversário do Edu hoje, diz que ele não 
gosta de receber parabéns, mas vai ta lá no dissidências hoje a 
noite pra ganhar beijinhos....vai ter bar e Rafuko vai botar um 
sonzin.

12/11/15 15:35:48: Ynaie Dawson: E a Mel que é a responsavel pela 
cozinha...?? Ta onde???

12/11/15 15:36:21: +55 21 99287‑2341: No idea....

12/11/15 15:36:57: Mariana Santarelli: Mel, você faz a cozinha hoje 
né?

12/11/15 15:37:42: Daniel  Santos: A nuvem ta evaporando

12/11/15 15:37:44: Ynaie Dawson: Mari a cozinha ja ta rolando... O 
Junior trabalha com ela mas não é da casa...



12/11/15 15:41:23: Mariana Santarelli: Great!!!! Saquei.

12/11/15 15:52:00: +55 21 99287‑2341: Não, não está rolando

12/11/15 15:52:16: +55 21 99287‑2341: Ele esta zentado esperando.ppr 
ela pra começar...

12/11/15 15:52:47: Moni Nahia: pois ja pode começar a chover de 
novo... porque divida temos... e acho que vai pelos 9mil? tipo 
assim...

12/11/15 15:52:48: +55 21 99287‑2341: Vamos comprar um bolo?

12/11/15 15:53:12: +55 21 99287‑2341: Ele adora bolo recheado...

12/11/15 15:55:31: Moni Nahia: Chocolate e brigadeiro!!!!! Eduuuu 
Zorionak maitia!!!!! <3 Te haré una tortilla de patata aunque para 
hoy ya no tengo tiempo. Queda "mi vale" con testigos y reclamable

12/11/15 15:58:22: e  d u: Amores obrigado pelo amor mas não quero 
bolo nem festa

12/11/15 15:58:32: e  d u: Não curto

12/11/15 15:59:24: e  d u: Prefiro um beijinho descreto de cada uma

12/11/15 16:00:03: e  d u: Quanto ao lance do junior e tantão

12/11/15 16:00:44: e  d u: Junior deve poder entrar e trabalhar 
sozinho assim como o Bruno da Môni sem problemas

12/11/15 16:02:21: e  d u: E tantão em teoria também. Vamos falar 
sobre isso na assembleia? Porque vira a proposta de outro artista em 
residência e temos que rascunhar um contrato que coloque limites 
horários etc

12/11/15 16:03:58: e  d u: Ontem encontrei com a mel e estava muito 
aflita com problemas pessoais

12/11/15 16:04:06: e  d u: Sérios

12/11/15 16:04:49: e  d u: Sugiro que conversemos com ela com calma 
na semana q vem

12/11/15 16:05:34: e  d u: Alguém viu a indianara? Se sim me liguem 
de perto dela q acho q ela ta sem celular

12/11/15 16:11:23: Mariana Santarelli: Falei com Mel agora e ela ta 
indo pra casa. Tudo certo!

12/11/15 19:47:14: Hevelin left

12/11/15 18:03:01: Hevelin: Mel fiquei sabendo depois da festa do 
Curta no hostel, como foi? Pq não avisou a galera da casa?
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13/11/15 08:56:46: Indianara Siqueira: Marcela eu saí da casa quinta 
feira as 4:50 da manhã e só estava o presidente que eu acordei e 
apaguei tudo e fomos embora depois que liguei o alarme.E hoje dormi 
aqui.Então deve ter sido em um momento que outres chegaram e abriram 
a casa.

14/11/15 11:39:45: Moni Nahia: Quem é a pessoa que esta dormindo no 
quarto e que não conheçemos?

14/11/15 11:50:24: Vinicius Tesfon: Nao tenho ideia, moni vc fica na 
casa até q hrs?

14/11/15 11:55:21: Moni Nahia: Não sei... acabar mais 3 horas sim...

14/11/15 11:56:34: Vinicius Tesfon: Beleza! O Sidney q conserta o 
som tá chegado aí em uma hr eu To indo tb mas é só pra se ele chegar 
antes liberar ele de entrar pq preciso muito consertar o sub

14/11/15 11:56:53: Moni Nahia: Ta

14/11/15 11:57:02: Moni Nahia: Estamos aqui

14/11/15 12:38:41: Moni Nahia: Mel. Não da pra deixar amigas no 
quarto.

14/11/15 13:14:22: Moni Nahia: A gente acabou mas agora tenho dois 
amigas da Indianara pegando uns sacoles que tem aqui e elas tem que 
esperar a outros vir...

14/11/15 13:17:38: Moni Nahia: E além disso me respondem como se eu 
estivesse fora perguntando que levam

14/11/15 13:19:34: Moni Nahia: A outra menina que ajuda mel ontem 
saiu sem fazer o quarto nem a cama me falando que ia na praia e 
deixando as coisas dela aqui. Pega latinhas do bar. Hoje outra que 
não conheço... deixo a porta aberta e acabo antes

14/11/15 14:01:02: Isis Passará: Acho q a mel nao ta nesse chat

14/11/15 14:01:18: Isis Passará: n tenho o tel dela

14/11/15 15:13:21: +55 21 97478‑4955: Gente. Pessoas de fora sem 
responsável da casa. Meio bad.

14/11/15 15:15:14: +55 21 97478‑4955: Encontrei a moni na rua e 
parece que ainda tem gente lá e não tem ninguém responsável na casa.

14/11/15 15:15:35: Vinicius Tesfon: Só eu To na casa agora

14/11/15 15:15:57: Vinicius Tesfon: A galera do prepara partiu do 
agora mas ficou um tempo aqui sem nenhum associado

14/11/15 15:16:35: Vinicius Tesfon: Sub reparado, 170 reais
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14/11/15 16:39:27: Ana Fradique: <audio omitted>

14/11/15 18:50:29: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

14/11/15 18:51:16: +55 21 99287‑2341: Dividindo uma vista linda!!!!

14/11/15 21:02:43: Vinicius Tesfon: Alguém na casa?

16/11/15 16:51:49: Ynaie Dawson: Bom dia galera! Tava aqui comprando 
filtro pra cozinha mas descobri que aquele filtro só retira residuos 
sólidos mas não purifica, custa 55 reais, e ai? Ta valendo? Compro 
mesmo assim? Seria legal voltar a ter um pondo de água potavel la em 
baixo, tinha uma base daquelas de galão na cozinha mas nao vi da 
ultima vez, alguem sabe dele? Tava faltando a torneira mas posso 
comprar uma aqui tbm!!

16/11/15 16:52:15: Ynaie Dawson: A base pra galão tava na cozinha de 
cima

16/11/15 17:08:59: e  d u: o filtro nao deixa a agua potavel?

16/11/15 17:17:34: Ynaie Dawson: Não exatamente

16/11/15 17:17:54: Ynaie Dawson: É um filtro de caixa dagua que 
elimina residuos solidos apenas

16/11/15 17:18:04: Vinicius Tesfon: A água da rua não deixa de ser 
potável já

16/11/15 17:18:25: e  d u: acho que vale a pena comprar

16/11/15 17:18:25: Vinicius Tesfon: Filtros no geral são só pra 
resíduos sólidos msm mas a água q vem já é tratada

16/11/15 17:18:36: Ynaie Dawson: Vou comprar entao

16/11/15 17:18:54: e  d u: boa yna

16/11/15 17:19:02: e  d u: <3

16/11/15 17:19:24: Ynaie Dawson: E o tratamento dos canos de 300anos 
Vini???? ( ( (

16/11/15 17:20:04: e  d u: os canos e caixa dagua sao novos

16/11/15 17:31:24: Cinco: Filtros servem tb pra reduzir o cloro na 
água.

16/11/15 17:32:06: Cinco: Mas geralmente,, filtro de carvão ativado 
já faz os dois cloro é sólidos.

16/11/15 17:51:11: Moni Nahia: As caixas de agua estão sujos. Nunca 
foram limpadas.



16/11/15 17:51:49: e  d u: sim ja foram limpas pelo luis ha menos de 
3 meses

16/11/15 17:51:58: Moni Nahia: Sim?

16/11/15 17:52:06: e  d u: vou confirmar com ele

16/11/15 17:52:11: e  d u: amanha

16/11/15 18:56:06: Daniel  Santos: O balcão da parte de dentro do 
bar nuvem esta em processo de reparo! Está inacabado, amanha 
terminamos.

16/11/15 18:56:45: e  d u: dani,

16/11/15 18:56:45: Guilherme Marques: Durou bem hein! Rs fiz no 
começo da casa! :)

16/11/15 18:57:04: Daniel  Santos: Vai ficar mais pratico

16/11/15 18:57:33: e  d u: teremos que em algum momento desta semana 
retirar o balcao do bar para a rua para o elias fazer a instalacao 
eletrica

16/11/15 18:58:30: Daniel  Santos: O do lado da rua?!

16/11/15 18:59:39: e  d u: sim

16/11/15 18:59:48: e  d u: nao é nesse que vcs tao mexendo , ne?

16/11/15 19:33:46: Daniel  Santos: Nao

17/11/15 17:06:18: Mariana Santarelli: Alguém pode receber o povo do 
amor livre que vai se reunir quinta as 8 no coworking?  Estou fora 
do Rio.

17/11/15 20:53:01: e  d u: Eu

17/11/15 22:40:06: Mariana Santarelli: Beijo na sua boca

19/11/15 10:27:51: Moni Nahia: Este fim de semana podem as "festas" 
produtores... ligar a Zilma para fazer a faxina? É meu aniversário e 
vamos pegar folga

19/11/15 10:29:56: Moni Nahia: Acho que só tem sábado assim que tem 
que fazer domingo

19/11/15 10:30:36: e  d u: beleza moni

19/11/15 10:30:44: e  d u: tem alguma festa esse fds?

19/11/15 10:30:41: Moni Nahia: Nem sei que festa é para avisar ao 
produtor



19/11/15 10:31:39: e  d u: na sexta o eletricista vem trabalhar na 
area do bar.... hoje a noite vou desmontar o balcao e pia... alguem 
pode montar antes da proxima festa?

19/11/15 10:33:26: Moni Nahia: O sábado quem produz tem que ir antes 
então para isso porque Carol não terá tempo de montar balcão e além 
disso o bar

19/11/15 10:33:46: Moni Nahia: E não é trabalho dela...

19/11/15 10:42:22: e  d u: que tem neste sabado?

19/11/15 10:42:44: e  d u: posso pedir para o Luis ir la antes... 
quem é o produtor responsavel?

19/11/15 10:44:38: Moni Nahia: Olhei agora. A tarde labic e a noite 
Manie gang

19/11/15 10:45:11: e  d u: ok

19/11/15 10:46:54: e  d u: vou tentar organizar tudo para estar 
pronto para a hora do curso. CINCO> vc pode abrir para o Luis as 
13h30?

19/11/15 10:51:05: Cinco: Posso

19/11/15 10:51:26: Cinco: Who luis?

19/11/15 10:52:56: Moni Nahia: Precisamos produtos de limpeza mas 
preciso de grana... desinfetante, 2 fregonas, detergente pratos, 
sacos de 100 litros... posso ir amanhã mas...será que temos grana? 
Porque aumentar a divida não quero mais

19/11/15 10:54:06: Moni Nahia: <vCard omitted>

19/11/15 10:54:52: Mariana Santarelli: Sim....eu tenho Rs 60 
guardados pra material de limeza e Edu uns 50, que veio de 
contribuição da galera amor livre

19/11/15 10:54:53: Moni Nahia: Deixo o celular da zilma pra o 
productor ligar para o domingo ela limpar

19/11/15 10:56:07: Moni Nahia: Pouca coisa vai comprar com isso...o 
que mais precisamos e fregona nova, desinfetante e sacos de 100

19/11/15 10:56:28: Mariana Santarelli: Quanto precisa?

19/11/15 11:02:20: Moni Nahia: Sacos é mais de 100 reais...

19/11/15 11:04:34: Mariana Santarelli: Compra o que precisar que eu 
organizo de te pagar semana que vem. Você pode adiantar? Eu to fora 
do rio não consigo te passar.



19/11/15 11:47:34: e  d u: Moni tenho que te deixar o numero do 
cadeado da caixinha admistrativa da casa... vc poderia pegar de 
la... apesar de que tem muito pouco.

19/11/15 11:48:49: e  d u: Cinco, o luis faz reparos em geral em 
ibriza e pode passar ai no sabado no horario de trabalhar aqui e dar 
um axe no bar. vou combinar com ele 13h30. ele sai as 13h do 
trabalho de santa teresa e as 15 comeca a oficina ai, ne?

19/11/15 12:11:57: Cinco: E quem paga ele?

19/11/15 12:53:45: e  d u: eu

19/11/15 16:52:25: e  d u: ALGUÉM NA CASA AGORA?

19/11/15 16:53:06: e  d u: Se não vou entrar pela janela

19/11/15 16:53:22: e  d u: To sem chave

19/11/15 16:54:11: e  d u: Ninguém atende mas  aberta a janela e a 
janelinha da porta

19/11/15 16:54:26: e  d u: Quem tava aqui ?

19/11/15 16:57:28: e  d u: Poxa

19/11/15 16:57:40: e  d u: Tem alguém por perto?

19/11/15 16:57:48: e  d u: É meio urgente

19/11/15 16:58:15: e  d u: To com um cara pra me ajudar a desmontar 
o bar e só tenho meia hora

19/11/15 17:05:23: e  d u: RESOLVIDO )

19/11/15 22:51:01: Ynaie Dawson: Amanhã posso montar o bar dps da 
cozinha, chego na casa umas 16h

20/11/15 01:17:54: e  d u: Precisa do bar amanhã? Senão o Luis monta 
no sábado as 13h30...

20/11/15 03:40:34: e  d u: oi

20/11/15 17:18:07: Ynaie Dawson: <image omitted>

20/11/15 17:18:50: Ynaie Dawson: <image omitted>

20/11/15 17:20:59: Ynaie Dawson: <image omitted>

20/11/15 18:22:25: e  d u: o elias elericista veio e  teremos que 
instalar o bar meio metro mais para tras, o que acho que fará que o 
bar do salao tambem va meio metro pra perto da porta...

20/11/15 18:23:02: Vinicius Tesfon: Precisam de ajuda?
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20/11/15 18:24:08: e  d u: isso é devido a instalacao do trifasico, 
por vai ter uma porta de dijuntores bem no ligar onde estava o bar 
da rua.

20/11/15 18:24:34: e  d u: Valeu Vinicius, mas ta tudo no controle. 
O cinco vai abrir amanha para o luis as 13h30

20/11/15 18:44:27: Daniel  Santos: *

20/11/15 18:45:30: e  d u: A internet da net foi resolvida tambem 
hoje e ja estamos co  50 megas

20/11/15 20:42:36: Indianara Siqueira: Alguém pode receber o Prepara 
Nem segunda.Não poderei.

20/11/15 20:42:59: Indianara Siqueira: 18:00 às 22:00

20/11/15 21:46:08: e  d u: eu posso abrir e fechar pra elas sim

20/11/15 21:46:24: e  d u: precisa fazer algo mais indianara?

20/11/15 23:31:50: Indianara Siqueira: Não Edu.Devo desembarcar no 
Santos Dumont vindo de SP da Conferência Internacional SSEBOX e faço 
a continuação.

20/11/15 23:42:26: Indianara Siqueira: Pessoas ando um pouco exausta 
de tantas coisas.Mas o Prepara foi bombástico e me tomou 
muito.Cheguei hoje de Juiz de Fora-MG e já terei que embarcar pra SP 
às  8:30.Só poderei estar na casa terça rapidamente,pois já tenho O 
Observatório da Prostituição da UFRJ do qual faço parte que fará um 
evento com prostitutas de várias partes do Brasil que começa segunda 
abertura e terça minha mesa.Fora isso temos o calendário do Prepara 
pra 2016 com alunes posando na página de casa mês.Também alguns 
outres eventos e viagens.Estou um pouco exausta e depois de alguns 
fatos decidi me afastar um pouco da Casa Nuvem.Pensei muito antes de 
tomar a decisão.
Só peço que quando eu não puder estar pra acolher as pessoas 
Transvestigeneres,que vcs o façam como se estivessem me recebendo e 
ponham de lado os preconceitos biológicos,sociais e religiosos 
ocidentais ortodoxos.
É  só um pedido por favor.Sem problematizar nada e nem ninguém.
Beijas .

20/11/15 23:46:27: Indianara Siqueira: E ainda tem o Alfabetiza Nem 
e o Prepara se estendendo pra Baixada na Escola da Tia Angelica e 
pra Lona Cultural em Campo Grande Zona Oeste + o Prepara de idiomas 
e Noções de informática.

20/11/15 23:46:57: Indianara Siqueira: Era pra ser algo simples e se 
tornou muito além do objetivo.

20/11/15 23:47:08: Indianara Siqueira: É bom mas exaustivo.
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20/11/15 23:48:52: Mariana Santarelli: Afff....muita coisa..... Te 
entendo total....mas acho que seria bom marcar um dia contigo pra 
você nos passar as coisas.... O que a gente pode ainda manter na 
casa desse teu cheiro

21/11/15 00:08:01: Indianara Siqueira: Podemos marcar Mari.Obrigada.

21/11/15 13:11:45: Cinco: Edu

21/11/15 13:12:03: Cinco: O Luís q vai fazer o lance no bar tem 
telefone?

21/11/15 13:30:57: Daniel  Santos: <audio omitted>

21/11/15 13:44:13: Cinco: <audio omitted>

21/11/15 14:02:08: e  d u: putz cinco tem sim

21/11/15 14:02:12: e  d u: espera ai

21/11/15 14:03:50: e  d u: 983569379

21/11/15 14:06:38: Cinco: Ele está aqui

21/11/15 14:06:43: Cinco: Então gente

21/11/15 14:06:59: Cinco: O tantao está na porta tentando entrar

21/11/15 14:07:16: Cinco: O que faco?

21/11/15 14:07:41: Cinco: Ele diz q vai pro atelier dele

21/11/15 14:08:25: e  d u: pode deixar ele entrar mas ele tem que 
sair quando todos forem embora

21/11/15 14:09:36: e  d u: cinco ta surgindo uma proposta daqui da 
teia para a oficina ai da nuvem... te escrevo em outro zap

21/11/15 14:09:49: Cinco: Me diz aí,, q horas eh o lance do labic 
aqui

21/11/15 14:10:50: e  d u: acho que 15h, ne? vou confirmar com a 
Marcella

23/11/15 10:37:28: Moni Nahia: Una mierda

23/11/15 10:37:28: Moni Nahia: A casa esta podre porra

23/11/15 10:38:06: Moni Nahia: Ninguém se preocupa de limpar e 
produzir eventos para a casa porque dinheiro não esta saindo e

23/11/15 10:38:24: Moni Nahia: Estamos igual que antes o pior

23/11/15 10:38:42: Moni Nahia: Quem era produtor?
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23/11/15 10:39:16: Moni Nahia: Não teve tampouco gestor de salão

23/11/15 10:40:29: Moni Nahia: Garrafas quebradas. Lixos cheios de 
cerveja podre cheirando horrível

23/11/15 10:40:57: Moni Nahia: Joder!!!

23/11/15 10:42:43: Moni Nahia: Agora aqui me falaram que o Vinicius

23/11/15 10:43:18: Moni Nahia: Estou bem cansada do Vini da porra e 
as faltas de respeito para com os trabalhadores da casa

23/11/15 10:43:34: +55 21 99287‑2341: <audio omitted>

23/11/15 10:43:54: +55 21 99287‑2341: <audio omitted>

23/11/15 10:44:00: +55 21 99287‑2341: <audio omitted>

23/11/15 10:44:08: Cinco: +

23/11/15 10:44:57: +55 21 99287‑2341: <audio omitted>

23/11/15 10:46:22: Moni Nahia: Eu estou chegando agora e tenho 
depois ensaio e amanhã gravação. Estava querendo fazer com Bruno 
rápido e agora?

23/11/15 10:47:25: Moni Nahia: Vini vai vir? Os que fazem afters vem 
limpar? Os que dormem vem também ou os que não pagam?

23/11/15 10:48:10: Moni Nahia: Tem vida os faxineiros

23/11/15 10:48:14: Moni Nahia: Desculpas

23/11/15 10:52:30: e  d u: Oi moni, to indo pra pilates e na saída 
posso ir pra casa pra ajudar a limpar

23/11/15 10:53:07: Moni Nahia: Eu não vou limpar

23/11/15 10:53:51: Moni Nahia: Desculpas mas se ninguém aqui se 
responsabiliza de nada. Nem afters nem ocupações...

23/11/15 10:53:54: e  d u: Chego tipo 13h e vou fazer o que puder 
até as 16h

23/11/15 10:54:11: e  d u: Vc tem razão

23/11/15 10:55:40: e  d u: Só quero ajudar. É da festa de sábado ou 
de um after de domingo? Imagino pela tua reação que é da festa...

23/11/15 10:56:40: e  d u: Não se sinta responsável por limpar

23/11/15 10:57:28: e  d u: Vamos tentar dar um jeito e hoje colocar 
essa questão na reunião de pautas para assembleia



23/11/15 10:58:05: Moni Nahia: Me sinto responsável pela casa toda 
porque estive com vcs sabendo de que vcs começaram. Com amor de 
proteção mesmo mas tem galera que não respeita não

23/11/15 10:58:57: Moni Nahia: Queria estar limpando e depois envia 
uns email de trabalho e ir ensaiar

23/11/15 11:48:24: Mariana Santarelli: Ta zoado hein gente..... Hoje 
as 8 é dia de preparar assembléia.... Eu daqui vou levando várias 
questões....preocupada com os rumos, principalmente com a natureza 
de relação das pessoas com a casa

23/11/15 12:25:00: e  d u: To tentando ver se a Gisela pode ajudar 
pelo menos algumas horas na limpeza

23/11/15 12:47:01: Ana Fradique: Oi! Também acho que as festas estão 
indo num rumo inaceitável e que parece nem compensar 
financeiramente. Não quero mais isto assim. E quero contas mais 
detalhadas das festas, passadas também. tenho outras duas questões 
específicas para assembleia, pois me senti desrespeitada também duas 
vezes recentemente: Para a curta cinema me coloquei para trabalhar 
na porta com um mes de antecedencia e dois ou tres dias antes fui 
avisada pela hevelin que o Vini tinha decidido pagar a alguém dele 
"que estava mais por dentro" que eu... como assim? Isto não pode 
acontecer, muito menos depois das ideias da pulverizada. Mexe até 
com as minhas finanças pessoais. A outraquestão tem ver que ontem o 
Vini foi muito grosso para mim por causa de umapulseira que pedi 
para o meu amigo frances que estava sem grana nenhuma. Aí veio 
grosseria e que os associados não mandam na porta da casa. 
Desculpem, mas mando sim. A casa é minha. Pago cotas todo i mês e 
trabalho quando posso. Mas parece que ás vezes até nem posso!

23/11/15 12:49:46: Ana Fradique: Se vini ou manie querem mandar na 
porta da casa e botar o terror, então tem de alugar a casa como 
aluga outros espaços para festa. #

23/11/15 12:50:36: e  d u: Pessoal, vamos com calma. A pior coisa do 
mundo é começar a atirar pedras em quem esta trabalhando pela casa

23/11/15 12:50:16: Ana Fradique: De resto, o som estava ótimo.

23/11/15 12:50:56: e  d u: Quem faz coisas sempre corre o risco de 
fazer algo errado

23/11/15 12:51:31: Ana Fradique: Claro. Mas são questões que tem de 
se falar e hoje é dia de preparar assembleia. A mini está assim com 
muita razão

23/11/15 12:51:38: Ana Fradique: E eu também.

23/11/15 12:52:12: e  d u: e é muito chato ser cobrado por todos... 
acaba dando vontade de desistir.... ja aconteceu com a isa,  com a 
livia, recentemente com a hevelin e temos que cuidar de quem esta 



fazendo a casa se mexer

23/11/15 12:51:55: Ana Fradique: Trabalhar pela casa é cuidar dela e 
das suas pessoas. Ou então não vale.

23/11/15 12:52:29: e  d u: estamos com defict de novo. sem as festas 
teriamos que fechar a casa hoje

23/11/15 12:52:54: e  d u: sim. concordo, mas vamos conversar as 
coisas com calma

23/11/15 12:53:07: e  d u: estou aqui agora no meio da sujeira 
tentando resolver o problema

23/11/15 12:52:42: Ana Fradique: Sim. Planilha de todas as festas 
para ver se isto compensa

23/11/15 12:52:46: Ana Fradique: Parece que não.

23/11/15 12:54:10: e  d u: podemos ver sim, mas vamos fazer tudo com 
calma e respeito. Ninguem sabe ainda o que aconteceu com o Vinicius

23/11/15 12:54:21: e  d u: e com a limpeza

23/11/15 12:56:02: Mariana Santarelli: Nas calmas..... Hoje as 8 pra 
preparar assembléia quem vem?

23/11/15 12:57:45: e  d u: eu vou tentar começar mas cedo a 
trabalhar nisso, tipo `18h... terei que sair as 21h45 para me reunir 
com a livia

23/11/15 13:21:14: +55 21 99287‑2341: <audio omitted>

23/11/15 13:21:28: +55 21 99287‑2341: <audio omitted>

23/11/15 13:21:42: +55 21 99287‑2341: <audio omitted>

23/11/15 13:24:46: e  d u: consegui a gisela das 18 as 20 aqui

23/11/15 13:25:17: e  d u: vou tirar o lixo antes disso e ajudar ela 
das 18 as 19

23/11/15 13:25:36: e  d u: se alguem puder chegar as 17h e me ajudar 
lindo

23/11/15 13:26:19: e  d u: entre 16 e 17 vou preparar o documento de 
pauta no pad e deixar aberto pra galera ir acrescentando assuntos

23/11/15 13:33:25: Mariana Santarelli: Chego 8 em ponto.

23/11/15 14:19:14: +55 21 99287‑2341 added Paula Gorine

23/11/15 14:20:39: e  d u: Indianara tem uma galera do prepara 
querendo usar a casa
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23/11/15 14:21:18: e  d u: Agora, não as 18

23/11/15 14:21:29: e  d u: Ta sabendo?

23/11/15 14:22:55: Paula Gorine: Gente, entrei no grupo. Cheguei 
aqui na Nuvem e, (a casa está de cabeça pra baixo) e tem uma galera 
do prepara nem para uma reunião às 14h.

23/11/15 14:23:08: Paula Gorine: Eu preciso sair, não tem ninguém 
aqui. :/

23/11/15 14:34:31: Indianara Siqueira: A Luciana e Dani Faria vão 
ajudar na limpeza da casa.Estou em SP vou tentar adiantar meu 
vôo.Alguém da Casa pra chegar junto?

23/11/15 14:44:53: Paula Gorine: Tranks, Indianara, eu recebi as 
pessoas q foram chegando e o Edu chegará para acompanhar.

23/11/15 14:47:56: Guilherme Marques: Mudaram a senha da internet?

23/11/15 14:51:05: Guilherme Marques: ?

23/11/15 14:53:10: Cinco: casanuvem2016

23/11/15 14:53:41: Cinco: O tecnico teve q reconfigurar e alguem 
publicou a senha nova no grupo do face

23/11/15 14:53:50: Cinco: È essa ai

23/11/15 15:01:59: Guilherme Marques: Mas essa já é uma nova que só 
nós temos?

23/11/15 15:04:14: Cinco: sim

23/11/15 15:04:20: Cinco: ele nao criou o wifi aberto

23/11/15 15:04:33: Cinco: eu me programei pra fazer isso na próxima 
vez q chegar na casa

23/11/15 15:05:09: Cinco: pois tem que separar, senão em breve essa 
senha vai deixar de ser senha já que geral vai ter acesso.

23/11/15 15:05:58: Guilherme Marques: Exato

23/11/15 15:06:51: Cinco: se vc tiver disponibilidade e puder 
configurar isso, já adiantaria.

23/11/15 15:07:34: Guilherme Marques: Claro

23/11/15 15:07:45: Guilherme Marques: Só q meu computador do estúdio 
ta fudido

23/11/15 15:07:52: Guilherme Marques: To aqui batalhando pra fazer 
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ele funcionar

23/11/15 15:07:52: Guilherme Marques: Rsrs

23/11/15 15:07:59: Guilherme Marques: O hackintosh

23/11/15 15:09:50: Moni Nahia: Mudem a senha de novo quando se 
consiga fazer a aberta porque ja escutei que galera da casa deu a 
senha para umas crianças que chegaram pedindo... a rua toda sabe 
agora mas até abrir a livre...

23/11/15 15:18:53: Vinicius Tesfon: Bom pessoal, uma pena que o 
WhatsApp tenha se tornado o fórum pra tomada de decisões e 
apontamentos de erro da casa, acho que o compromisso com mensagens 
curtas acabam dando mais brecha pra radicalização das ideias ou a 
própria simplificação da realidade. Resolvi fazer a festa do último 
sábado com preocupação exclusiva no desempenho financeiro da casa no 
último mês, por me sentir em parte responsável por isso e também me 
preocupar com a longevidade da casa. A casa nuvem mesmo com todo 
carinho q tenho por ela normalmente não compensa o esforço em 
relação ao retorno q trás aos produtores pra esse projeto 
principalmente, a escolha poderia ter sido de qualquer outro lugar 
mais vantajoso. Os problemas e as dificuldades operacionais são 
várias mas nos últimos meses apesar de várias dificuldades a gente 
tem conseguido desenvolver um fluxo de trabalho da equipe e pra isso 
é fundamental a constância e a regularidade das funções. A festa do 
último sábado apesar da sujeira gerada foi um êxito, além de ter 
tido um bom retorno de público a muito tempo q eu não via na casa um 
evento com a presença de tantos associados. Os fechamentos dos 
eventos que fiz colocarei à disposição assim q fechar esse de 
sábado, acho ótima a gana da crítica e não sou a prova de falhas só 
espero que a disposição de apontar dedos seja proporcional à de 
resolver os problemas práticos da casa e não somente vinculados as 
próprias demandas pessoais. Meu "cargo" fica à disposição se todo o 
trabalho feito até agora pra maior parte dos associados tá tão ruim 
assim. Nao tem sentido continuar trabalhando às vezes mais de 12 
horas sem retorno. Sei que talvez seja tarde mas To chegando na casa 
agora tarde pra ajudar a arrumar e fico disponível pra conversar 
pessoalmente com qualquer um

23/11/15 15:25:18: e  d u: oi vini, é justamente isso que nao queria 
que acontecesse, um erro de uma pessoa, não é o erro de uma 
pessoa... é de todos nos juntos. eu me sinto errando com voce e 
assumindo o erro de boa. Voce esta fazendo um excelente trabalho

23/11/15 15:26:13: e  d u: estou aqui começando a limpeza, ja 
consegui outras duas pessoas para ajudar e a indianara tambem mandou 
tb outras.

23/11/15 15:26:30: e  d u: Indinanara > nao precisa mudar seu voo 
por conta disso. ta tudo tranquilo aqui

23/11/15 15:29:05: e  d u: Vini> nao se sinta atacado. as festas sao 
complexas de organizar e dao problemas as vezes... precisamos 
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melhorar os sistemas, mas para isso nao precisamos que voce saia, 
mas que mais gente entre na gestao pulverizada

23/11/15 15:29:34: Mariana Santarelli: Vini e Edu até que horas 
vocês ficam aí....fiquei de chegar as 8, mas posso chegar mais 
cedo..... Acho que não rola seguir nessa conversa por aqui..

23/11/15 15:33:51: e  d u: mari> se chegar mais cedo ajuda

23/11/15 15:53:41: Indianara Siqueira: Nunca esqueçam que somos 
Todes Casa Nuvem.
Apesar de começar a me afastar da casa tenho muito amor por esse 
lugar que curou um pesadelo antigo que eu tinha.Um dia conto sobre.

23/11/15 16:06:30: e  d u: ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

23/11/15 16:06:23: Guilherme Marques: ' ,

23/11/15 16:18:48: Moni Nahia: Eu por isso que fico assim. Quero ver 
a Nuvem e todos nós bem mas esta difícil... Não impossível
Desculpas pelo desabafo mas já faz um monte de afters que venho 
falando e hoje não tínhamos previsão dum tempao com festa mal 
produzida mesmo sabendo do trabalho que leva pela parte de Vini. É o 
jeito mas bom... desculpa e positividades e amor

23/11/15 16:35:11: Ana Fradique: Exatamente. a questão do que dá 
errado com as festas não é pessoal a princípio, mas acaba também 
sendo. Dá errado para a casa logo dá errado para os membros, e a 
gente tem visto muitos membros se zangarem e até saírem. Isso é uma 
preocupaçāo Grande. Vini, não são ataques, e de facto a gente nāo 
quer ataques. Seu trabalho é muito importante e bem vindo, mas temos 
de garantir que é cuidadoso. O excesso de festas e/ou falta de 
cuidado relativo a elas é uma questão de sempre da casa, com 
produções diferentes, mas agora está ficando muito aguda. Temos de 
cuidar disso e do convívio dos membros seriamente. E vamos que vamos

23/11/15 16:39:41: Daniel  Santos: Galera alguem recebeu um sedex 
- .  no meu nome? Chegou dia 19

23/11/15 21:04:02: e  d u: 1- pauta acordos mais claros

2- contrato de associado

3- ponto de cultura

4- Novos associados

5- Prestacao financeira

6- Avaliacao da cozinha – relato: como vc acha que esta a cozinha, 
qual seu sonho para a cozinha, o que precisa ser feito para chegar 
la

7- Transparência das contas
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8- Nova conta para recorrente para todos se recadastrarem... Isis, 
mari e hevelin

9- aluguel espaços de cima

24/11/15 09:53:01: Mariana Santarelli: Acho que e isso....acho que 
todos que fizeram atividades em que girou grana deveriam prestar 
contas até pra gente avaliar o que ta valendo ou não

24/11/15 09:54:56: Mariana Santarelli: Evelyn poderia também relatar 
como foi a produção do curta...aliás acho que falta um 
reconhecimento do trampo que ela segurou.... Valeu hein gatinha!!!!!

24/11/15 10:41:51: Moni Nahia: Bom dia
Íamos limpar os cantinhos do andar de baixo e... temos /
Enorme

24/11/15 10:41:53: Moni Nahia: La onde o DJ. Esta suxo o chão mas... 
não vou mexer não

24/11/15 10:41:54: Moni Nahia: & &

24/11/15 11:07:23: Moni Nahia: Quem sabe de alguma pessoa que 
concerte banheiros? O banheiro de mulheres não funciona

24/11/15 11:08:30: Moni Nahia: É o botão onde teria que caer água. 
Não sei como vcs chamam

24/11/15 11:08:44: Moni Nahia: Se alguém pode marcar...

24/11/15 13:48:22: Daniel  Santos: Mas nao teve limpeza ontem?!

24/11/15 14:19:16: e  d u: Teve uma limpeza de 2h de uma pessoa a 30 
reais outro 1h a 10 reais e eu 1h grátis

24/11/15 14:19:50: e  d u: Deixou o espaço usável

24/11/15 14:20:06: e  d u: Mas não perfeito pelo visto

24/11/15 14:25:29: Daniel  Santos: Mmm tendi, achei q era uma diaria 
completap

24/11/15 14:42:54: e  d u: nao dani... nao conseguimos ninguem assim 
no mesmo dia, vieram quebra galhos, mas solucionou

24/11/15 14:52:47: Paula Gorine: Vamos incluir uns gatos na 
associação da casa nuvem? Rsrs

24/11/15 14:54:15: e  d u: custa mais caro que matar rato a pauladas 
ou nas ratoeiras...

24/11/15 14:54:18: e  d u: rs



24/11/15 14:54:05: Paula Gorine: Rsrsrs coitado...

24/11/15 14:54:24: Ana Fradique: Há um tempo estava na porta e tinha 
um Branco e amarelinho ficando aos meus pés. Fofo e creio que com 
afinidades ehehe

24/11/15 14:54:32: Ana Fradique: Era festa e ele estava feliz

24/11/15 14:54:43: Ana Fradique: Nome: trovão?

24/11/15 14:55:15: Cinco: eu apoio/adoto/colaboro

24/11/15 14:57:10: e  d u: Colocamos na pauta da assembleia? Cinco e 
Ana apresentam como seriam seus cuidados e custos? És

24/11/15 14:57:44: Paula Gorine: Acho bom, Edu, assembléia.

24/11/15 14:59:08: Cinco: Assembleia será na segunda?

24/11/15 14:59:56: Paula Gorine: Isso!

24/11/15 15:00:01: Ana Fradique: Pois. Custo de comida e areia não é 
tão alto assim. Dani, por quanto sai o gatinho ao mês? Acho que mais 
caro seria veterinário e vacinação, e todo o cuidado para nāo pegar 
as doenças da rua. E do gatil que vizinho que uma moça costuma 
alimentar

24/11/15 15:00:23: Ana Fradique: O gatuno, corrigindo.

24/11/15 15:06:13: Vinicius Tesfon: Tá no grupo o fechamento das 
últimas 2 festas fico a disposição para esclarecimentos

24/11/15 15:07:28: Vinicius Tesfon: O da chuva e do karaogay fecho 
mando hoje ainda

24/11/15 15:08:01: Vinicius Tesfon: Só tá pendente os gastos de 
insumos especificamente da festa q tivemos no curta cinema

24/11/15 16:01:27: Moni Nahia: Bom. Ficou mais ou menos nos 
cantinhos. O bar estava sem fazer e ainda esta porque as tinas 
cheias de agua podre que jogamos fora demora em sair o cheiro do 
ambiente. 
Amanhã mais lá. Ah e a obra que fizeram... todo o entulho lá. Não 
consigo entender como abriram o bar com isso mas tudo bem seguindo 
na frente porque bom...
Atrás do DJ e onde as cadeiras e o entulho dos ciclos não mexemos 
muito porque apareceu o rato e seguimos no andar de cima

24/11/15 16:03:51: Ana Fradique: Moni <3

24/11/15 17:13:50: Daniel  Santos: O gatuno podera ficar na casa

24/11/15 17:14:46: Daniel  Santos: Eu nao tendo tempo de ficar em 
casa com novo trampo



24/11/15 17:41:30: e  d u: ui moni!

24/11/15 17:42:18: e  d u: putz nao vi que tinha tudo isso ainda - 
esqueci do bar - estava mais preocupado com as meninas do prepara 
nem

24/11/15 17:42:23: e  d u: sorry

24/11/15 17:42:25: Cinco: Tu vai abandonar o filho que tu adotou, 
Dani.

24/11/15 17:42:31: Cinco: Que irresponsável

24/11/15 17:42:34: Cinco: rs

24/11/15 20:22:03: Daniel  Santos: Vai mano, eu nao moro em 
condominio

24/11/15 20:41:24: Ynaie Dawson: <image omitted>

24/11/15 20:41:31: Ynaie Dawson: <image omitted>

24/11/15 20:41:42: Ynaie Dawson: <image omitted>

24/11/15 20:42:04: Ynaie Dawson: Estado do estoque agora quando 
Tantão chegou na casa (e foi avisado que eu tava registrando!)

24/11/15 20:43:23: Ynaie Dawson: Bati a porta mas nao fecha de fato

24/11/15 21:58:42: +55 21 99287‑2341: Ai gente, qdo ele vai partir?

25/11/15 11:55:43: Moni Nahia: Agora esta na cozinha. Pelo barulho 
falo... comida no chão e o armário do fundo aberto com ele por aí

25/11/15 11:55:52: Moni Nahia: Kkkkk

25/11/15 11:56:04: Moni Nahia: Sério falo

25/11/15 12:03:20: Moni Nahia: Alguém pode comprar:
* 3 ou 4 desinfetante de 4 litros pelo menos
* cif cremoso para banheiro 
* 2 veja multiusos
* 4 panos chão
* 3 esfregão sem cabo

25/11/15 12:05:59: Moni Nahia: E também sacos de lixo de 100 litros 
reforçado

25/11/15 12:08:06: Mariana Santarelli: Eu posso comprar.... Mas vou 
a casa só na quinta.... Da pra esperar?

25/11/15 20:17:19: Indianara Siqueira left

Isabel Ferreira




25/11/15 20:16:57: Indianara Siqueira: Na Nuvem a pouco tempo houve 
uma discussão sobre o que é ser mulher.Diziam que mulher nasce de 
buceta engravida aborta é socializada como mulher.Enfim um papo bem 
Rad Swerf Terf feminista.
Talvez tenham esquecido que eu estava na sala ao lado,ou não me 
viram ou foi pontual.Não sei.Só escutei.E desse grupo também me 
afastei.
Abaixo um post que fiz depois que minhas páginas foram atacadas, 
derrubadas e depois de ser exposta por uma declaração que fiz na 
Conferencia Internacional SSEXBBOX em SP.
 Hoje decidi não ir à  manifestação das mulheres e nem em eventos 
onde estaria na mesa de debate.

 POSTAGEM
Recentemente fui atacada e exposta em uma página pelas radswerterfs 
por dizer que :Em 2014  foram mais de 5 mil mulheres assassinadas em 
relações ditas seguras ou quando essa relação acabou por algum 
motivo,mesmo que um dos  principais motivo de separação foi a 
violência que essas mulheres sofriam de seus ex-companheiros e ou 
companheiros nessas relações ditas "matrimônio ".
Então eu disse que:Dizem que a prostituição é violenta,mas não 
tivemos mais de 5 mil putas assassinadas em 2014.O que me leva a 
conclusão que nesse país é mais seguro ser puta do que esposa.
Não quis com isso  desmerecer a violência  que nós putes sofremos em 
uma profissão stigmatizada e que no Brasil por mais que não seja 
crime legalmente,moralmente somos condenadas.
Mas lembre-se que putes sofrem violência porque são mulheres 
cisgeneras e transvestis e que essa violência é também praticada por 
homens e principalmente pelos homens do estado (policiais 
principalmemte)
Afinal a lei Maria da Penha  faz homenagem à uma mulher que hoje 
está em uma cadeira de rodas porque um dia optou (muitas vezes é  
tambem imposto ou falta de opcao)se  casar e não  "por falta de 
opção " decidiu ser puta.
Somos violentadas porque um dia inventaram a palavra mulher para 
definir aquilo que não é homem/macho/masculino,então mulheres 
perderam direitos sendo discriminadas como frageis,sem capacidade de 
tomarem decisões,passando a terem a necessidade de serem tuteladas 
pelos homens e pelo estado, precisando deles pra existirem.Por 
conseguinte tudo o que não é homem/macho/masculino também tinha que 
sofrer discriminação e sem possibilidade de existir e assim 
gays,lesbicas, (a)efeminades,transvestigeneres,intersexes/
intergeneres,queers e todes que não eram conformes ao que era 
definido como homem /macho /masculino.
O binarismo imposto nos separou e nos impede de existir.
Vamos nos unir contra o machismo do patriarcado que nos violenta e 
não nos violentarmos entre nós por conta  de nossas 
interseccionalides.
Lutemos por nossas especificidades para que isso nos una cada vez 
mais em uma luta específica contra o 
machismo,racismo,homolesbobitransvestigenereinterqueerfobies,capacit
ando,putofobia e todes outres preconceitos e discriminações que nos 
oprimem e impedem de existir enquanto seres humanes.
Me respeitar não é um favor que me fazes,é tua obrigação,dever e um 
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direito que tenho.
Obrigada.
Indianara Sophia Fenix.
Pessoa de peito e pau.

25/11/15 20:27:33: Cinco: Poxa pq indianar saiu?

25/11/15 20:28:34: Guilherme Marques: ??

25/11/15 20:28:36: Moni Nahia: Hevelin também saiu faz pouco. Eu não 
vi mas ela mesma me falou a semana atrasada

25/11/15 20:28:52: Guilherme Marques: Saiu daqui do grupo?

25/11/15 20:30:08: Cinco: Sim daqui do grupo, nao sei se saiu da 
casa

25/11/15 20:30:19: Moni Nahia: Mariana!!!! Da sim para quinta. Do 
cif compra 2 ou 3 também que são pequenos, sim? Obrigada linda

25/11/15 20:30:19: Moni Nahia: não tinha wifi quando consegui ler

25/11/15 20:30:19: Moni Nahia: e agora me lembrei

25/11/15 20:30:42: Cinco: Mas a pergunta eh, a conta atual de 
aluguel e o crowfunding recorrente não era da indianara?

25/11/15 21:11:34: +55 21 99287‑2341: Puxa gente!!!!

25/11/15 21:11:55: +55 21 99287‑2341: Temos que nos posicionar com 
relação a questão da Indi

25/11/15 21:12:45: +55 21 99287‑2341: Doeu em mim tb!!!!

25/11/15 21:15:02: Cinco: Achei caidissimo

25/11/15 21:15:24: Cinco: Essa coisa dela se sentir discriminada na 
casa nuvem :((((

25/11/15 21:16:23: Mariana Santarelli: É uma situação específica de 
um papo que ela ouviu durante a Panela

25/11/15 21:18:09: Ana Fradique: Hm, acho que deixou isso mais como 
nota educativa para a posterioridade. Antes tinha explicado os 
motivos de sua saída e nāo mencionou isso, se bem me lembro.

25/11/15 21:23:59: Mariana Santarelli: Sim....acho que é isso.

25/11/15 22:04:45: e  d u: Gentes

25/11/15 22:05:30: e  d u: Acho que ela saiu do grupo de whats e já 
tinha dito que ficaria na casa mais dois meses

25/11/15 22:05:50: e  d u: Ela tem esses ataques impulsivos
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25/11/15 22:06:20: e  d u: A conta dela deve ficar com a gente até o 
final de dezembro

25/11/15 22:07:43: e  d u: Mas já temos uma proposta de mudar o 
recorrente para outra conta da Mariana que ficaria fixa até a 
associação aparecer visto que se se muda de conta todas temos que 
recadastrar

25/11/15 22:09:24: Paula Gorine: :( Nossa, fiquei muito triste Tb! 
Acho super importante a gente levar pra assembléia sim, voltar a 
debater pontos de convivência, conceitos, causas, ou o nome que for, 
para além das questões práticas. Acho q todo mundo tem o que 
aprender e crescer com essa troca. Espero q ela possa estar na 
segunda.

25/11/15 22:10:04: e  d u: A hevelin saiu do whatsup porque queria 
arejar a cabeca da nuvem... a indianara ja nao sei

26/11/15 07:41:28: Moni Nahia: A ocupação do quarto do fundo e a 
convivência entre elas trouxe isto. Quando eu ia de manhã e uma ou 
outra estavam lá, e o que acontecia e falavam umas ou outras. Eu 
acabaria com ele já pelo menos para esse uso. 
Daí vem tudo

26/11/15 11:46:38: e  d u: sim moni, na reuniao de pauta surguram tb 
solucoes assim

26/11/15 12:23:40: Mariana Santarelli: Alugar o quartinho do amor.

26/11/15 19:07:29: e  d u: Se o Edgar chegar ai pra falar comigo 
please falem q eu já volto e me avisem

26/11/15 19:25:28: Cinco: Gente, largo das artes eh aquele peerto do 
ifics? Ou eh outro lugar?

26/11/15 19:27:14: Daniel  Santos: Isso cinco

29/11/15 08:40:44: Moni Nahia: Pode me confirmar alguém se o post do 
Vini é assim mesmo? A limpeza do domingo contratada.
Nos não sabemos nada e estávamos indo a trabalhar agora que 
terminava as 9...

29/11/15 08:41:24: Moni Nahia: O post esta no Facebook mas é mais 
fácil achar alguém da festa aqui

29/11/15 08:46:07: Moni Nahia: Essa idiotice de não avisar é falta 
de respeito. Vou descer porque as pessoas que vão ir amanhã 
trabalhar não merecem de novo uma segunda com a casa suja mas 
gostaria de confirmação para não ir ver Vini e que me saiba dar a 
resposta que tem que me dar e que teria que me ter dado. Não precisa 
me dar a cara mas sim respeito

29/11/15 17:34:11: +55 21 99287‑2341: Oie!!! Tem alguém na casa?
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30/11/15 15:21:28: e  d u: Oi gentas, tem alguem na casa? to na 
minha casa trabalhando nas contas, depois vou pra ai acabar, rever o 
contrato de associados e acabar de preparar a pauta para a 
assembleia...

30/11/15 15:22:33: +55 21 99287‑2341: Oie!!! Vou chegar uma 16:30.

30/11/15 15:23:48: e  d u: blz

30/11/15 15:23:51: e  d u: eu as 17h

30/11/15 15:27:26: Cinco: Eu vou tentar chegar as 18

30/11/15 15:29:48: e  d u: oba

30/11/15 15:53:15: e  d u: oi pessoal, ja criei um pad com detalhes 
da pauta como sugerida na reuniao da segunda passada, com adendos 
que as pessoas foram mandando. Vejam se nao tem nada a 
acrescentar...

30/11/15 15:53:18: e  d u: http://piratepad.net/cnuvemassembleia-
novembro2015

30/11/15 16:06:44: Cinco: 0

30/11/15 18:55:44: Cinco: A caminho

30/11/15 19:55:57: Ana Fradique: Eu e yna saindo agora de carro do 
flamengo

30/11/15 19:59:29: Paula Gorine: Saindo agora Tb

01/12/15 11:15:40: Moni Nahia: Precisamos dum bombeiro para 
concertar banheiro. Leva 3 semanas quebrado. 
Alguém que ligue a algum conhecido? Pra já por favor

01/12/15 11:16:30: Moni Nahia: Estaremos todas as manhãs aqui. Me 
avisam quando marcar com ele e fico aguardando. 
Alguém voluntário?

01/12/15 11:31:50: e  d u: Qual o problema exato?

01/12/15 11:32:03: e  d u: Posso resolver amanhã com o Luis?

01/12/15 11:32:12: e  d u: Mas qual o problema?

01/12/15 11:32:19: e  d u: Não desce água?

01/12/15 11:32:40: e  d u: Alguém olhou a caixa?

01/12/15 11:33:05: e  d u: Caixa da descarga se na jogaram nada lá 
dentro?



01/12/15 11:41:22: Moni Nahia: O botão da descarga do banheiro do 
quintal

01/12/15 11:42:02: Moni Nahia: Só isso mas pra funciona 
imprescindível ;)

01/12/15 11:42:07: Moni Nahia: Obrigada Edu

01/12/15 16:50:54: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

01/12/15 16:51:33: +55 21 99287‑2341: Alternativa não venenosa para 
controlar os bichos indesejados na casam1

01/12/15 17:36:29: Paula Gorine: Curti, mas não saquei qual é?! 
Rsrsrs

02/12/15 09:31:37: e  d u: pessoal, to aqui com o luis refazendo o 
telhado da varandinha onde o tantao ta em residencia, mas nao 
entendi qual o problema da descarga do banheiro de baixo. alguem 
sabe expolicar?

02/12/15 09:33:08: e  d u: tem uma goteria vindo de cima para 
baixo... nao sei se é isso que a moni estava dizendo, mas a descarga 
mesmo parece que esta funcionando

02/12/15 09:32:49: Paula Gorine: A descarga do primeiro andar não 
estava funcionando na segunda.

02/12/15 09:34:17: e  d u: primeiro andar é terreo?

02/12/15 09:33:32: Paula Gorine: Sim

02/12/15 09:34:45: e  d u: ok - hj ta funcionando...

02/12/15 09:33:54: Paula Gorine: :/

02/12/15 10:40:11: e  d u: ja entendi: era so apertar um parafuso 
que tem na descarga... a indianara fez ontem...

04/12/15 17:30:22: Paula Gorine: Pessoas, td bem? Duas coisas: 1- 
existe um email financeirocasanuvem@gmail ? Como acessa (login/ 
senha)?

04/12/15 19:59:01: Paula Gorine: 2- um aviso: próxima terça a Candy 
(cerveja artesanal) vai fazer umas fotos na nuvem com a amiga drag 
Betina Polaroid, para o evento do dia 17/12.

04/12/15 20:00:49: Paula Gorine: Eu estarei pelo emergências, mas 
acho q tem o pessoal do triciclo, né? 
Vou escrever no feice Tb. Bj

05/12/15 08:07:34: +55 21 98233‑7290: Em dezembro não haverá 
triciclo. E geralmente elas acontecem as quartas



05/12/15 10:55:09: +55 21 99287‑2341: Aquele post da alternativa 
verde é um serviço para detetizar a casa.

07/12/15 16:21:26: Paula Gorine: Gente, o orçamento do verde fica em 
870 reais em 2 x ou 660 à vista.

07/12/15 16:31:21: Paula Gorine: Gente, preciso do contato de quem 
dedetizou ano passado. Estou tentando resolver isso.

07/12/15 16:41:19: Isis Passará: talvez a Isa saiba? nao lembro quem 
viu isso da ultima vez

07/12/15 16:41:39: Isis Passará: Temos um novo associado na casa? :)

07/12/15 17:02:19: Paula Gorine: Isis, acho que é o júnior q 
trabalha com a Mel. Ele não é associado, mas quer ser, estava na 
ultima assembleia para se apresentar. Mas não foi decidido ainda.

07/12/15 17:07:26: Isis Passará: entendi!!

07/12/15 17:23:33: Paula Gorine: Gente, fechei a verde! \0/

07/12/15 17:23:46: Paula Gorine: Eles vêm na sexta!

07/12/15 17:24:13: Paula Gorine: Vou escrever no feice, pq todo 
mundo q tem coisa de cozinha terá q retirar até quinta.

07/12/15 17:40:32: Paula Gorine: Ok, o mais importante é a retirada 
das comidas. Qto mais organizado estiver, mais efetivo será a 
ddtizacao! 2 /

08/12/15 10:26:50: Paula Gorine: Bom dia, tem alguém na casa q possa 
receber a Candy 11h? Eu chego em seguida, mas preciso resolver umas 
coisas na rua antes. Tem? :)

08/12/15 14:15:18: Paula Gorine: Recebi uma multa no nome do Bruno 
Queiroz com endereço daqui... Como faz? Onde/ com quem deixo?

08/12/15 14:15:54: Vinicius Tesfon: Kkkk

08/12/15 14:16:06: Paula Gorine: Rsrsrsrs

08/12/15 14:16:14: Paula Gorine: Batata quente!

08/12/15 14:16:24: Vinicius Tesfon: Multa de trânsito?

08/12/15 14:16:45: Isis Passará: eita! rs

08/12/15 14:16:48: Paula Gorine: Sim!

08/12/15 14:17:11: Vinicius Tesfon: Zoeira com a kombi

08/12/15 14:17:17: Paula Gorine: Não abri. Mas fala de "veículo em 
sua propriedade"



08/12/15 14:17:26: Paula Gorine: De*

08/12/15 14:27:57: Guilherme Marques: hahahh

08/12/15 14:48:30: Paula Gorine: Gente, mas é sério, o q faço? Posso 
colocar embaixo da porta do estúdio?

08/12/15 14:53:44: Guilherme Marques: Sim

08/12/15 15:50:41: e  d u: Pode ter sido eu...

08/12/15 16:03:47: Guilherme Marques: Rsrs

08/12/15 16:03:52: Guilherme Marques: Vê cm o Bruno então!

08/12/15 16:18:59: +55 21 97478‑4955: Vi aqui no detran. foi em 
guaratiba. estacionar em local proibido edu. rs

08/12/15 17:34:04: Ana Fradique: Pensou que Guaratiba está aquém das 
leis? Que tem associação libertária para tudo? Eheheh

08/12/15 17:54:53: e  d u: blz

08/12/15 17:54:56: e  d u: me fudi

08/12/15 17:54:29: Ana Fradique: É muito, a multa?

08/12/15 17:56:59: +55 21 97478‑4955: 85. Não eh tão grave.

08/12/15 17:59:06: Ana Fradique: Edu, Se precisar a gente faz uma 
vaguinha para pagar a multa. Condição: levar os contribuintes de 
combi a passar o dia em abrico! Ehehe

08/12/15 18:14:17: e  d u: nao precisa vakinha nao... e posso passar 
os pontos para a minha carteira

08/12/15 18:33:48: Mariana Santarelli: Mas fica a idéia do bonde de 
combi pra Abricó e pra comprar umas

08/12/15 18:34:01: Mariana Santarelli: Plantinhas pra casa lá no 
horto

08/12/15 18:45:46: e  d u: isso sim

08/12/15 18:45:11: Ana Fradique: Telhados verdes!

08/12/15 19:06:54: Mariana Santarelli: Alguém na casa? Se tiver me 
avisa....probleminha pra resolver aí.

08/12/15 19:17:32: e  d u: To

08/12/15 19:36:21: Mariana Santarelli: Já resolveu né .... Era com o 
povo do grupo de estudos do amor livre. Gracias!!!!!



10/12/15 16:29:35: Ana Fradique: Alguém sabe do presidente? E qual é 
o celular dele? Parece que passou mal e esteve no hospital. Não sei 
se ainda está. Vejam meu post no grupo da casa no face.

10/12/15 17:23:50: Cinco: Olha no perfil da paula kossatz

10/12/15 17:24:04: Cinco: Eu vi infos sobre o presidentr no perfil 
dela

10/12/15 17:26:27: e  d u: Estive lá

10/12/15 17:26:38: e  d u: Ta td sob controle

10/12/15 17:26:43: Cinco: Como ele está edu?

10/12/15 17:26:50: e  d u: Ele está sedado

10/12/15 17:26:58: Cinco: \o/

10/12/15 17:27:05: e  d u: Mas está na enfermaria

10/12/15 17:27:24: e  d u: Está com bacteriamia

10/12/15 17:27:54: e  d u: Decorrente da inflamação nos pés

10/12/15 17:28:24: e  d u: Tem gente cuidando dele

10/12/15 17:29:14: e  d u: Mas seria bom ficarmos alertas caso 
precisem de voluntários pra ficar com ele até a alta

10/12/15 17:29:54: e  d u: Na saída ele vai pra casa da Paula

10/12/15 17:30:53: e  d u: E depois vai precisar se tratar com 
antibióticos

10/12/15 17:32:15: e  d u: Alguém pode postar essas infos no fb casa 
nuvem na casa?

10/12/15 17:32:31: e  d u: Só tenho 1% bat....

10/12/15 17:57:07: Ana Fradique: Edu, pura admiração

10/12/15 17:57:14: Ana Fradique: 3

11/12/15 09:25:05: Paula Gorine: Gentes, bad news, o carinha do 
alternativa verde está mal de saúde e não poderá ir hj fazer o 
serviço de ddtização. Me ligaram e achei bom deixar marcado então 
para segunda logo. 10 horas da manhã. Mas eu não posso nesse 
horário. Será que alguém pode? Bjs

11/12/15 15:13:24: Daniel  Santos: Sera q ele se intoxicou? 4

11/12/15 15:14:04: Guilherme Marques: Hahahaha



14/12/15 12:38:15: Paula Gorine: Gente, o presidente morreu. 5

14/12/15 12:39:09: Cinco: :(

14/12/15 12:40:15: +55 21 97478‑4955: 6

14/12/15 12:42:59: Mariana Santarelli: Perdemos esse nosso 
amorzao.... Alguém sabe dizer se tem alguma coisa dele na casa? 
Precisamos encontrar algum documento.... O único que tinha com ele 
no hospital sumiu.

14/12/15 12:43:58: Mariana Santarelli: E a faixa de presidente.... 
Aquela da quadrilha.... Alguém viu?

14/12/15 12:53:53: Paula Gorine: Mari, posso procurar qdo chegar na 
casa. Por favor, nos avise sobre velório e enterro, essas coisas...

14/12/15 13:21:13: Paula Gorine: Gente, tem alguém na casa agora ou 
chegando?

14/12/15 13:22:52: Paula Gorine: Alternativa verde está na 
porta... :/

14/12/15 13:24:56: Guilherme Marques: Nossa gente!

14/12/15 13:25:03: Guilherme Marques: 5

14/12/15 14:07:07: Ana Fradique: Fuck

14/12/15 15:42:50: e  d u: To no hospital  esperando definicoes 
sobre velorio/enterro ou cremacao

14/12/15 15:43:05: e  d u: Nada acontecera hoje

14/12/15 16:17:16: Ana Fradique: Obrigada edu

15/12/15 09:59:25: Moni Nahia: Me falaram que ninguém foi limpar a 
festa do Vinicius? Na assembléia foi falado que não ia fazer mais de 
produtora e se faço a faxina a pessoa avisa. 
Isso é o que associados estão fazendo como a Paula e Catarina que já 
marcaram comigo uma extra na sexta depois da festa da cerveja. 
Na segunda a gente não foi mas a casa teria que estar limpa porque 
Vini é quem tinha que fazer ou chamar alguém para fazer. Ninguém me 
ligou e ja não estou de olho nos eventos.

15/12/15 09:59:26: Moni Nahia: Esta fazendo de produtor Vini? Ou só 
de DJ? Esta ajudando com a produção do bar fornecendo troco e apoio 
também? Ta exquisito e raro acabar de fechar uma produção bem sem a 
casa ter que dar uma força em vc. E pense que a casa são pessoas 
como Marcela, Ana, Edu, Naldinho... e não tem por que ver os restos 
dos after que faz



15/12/15 09:59:26: Moni Nahia: Eu nesta semana não vou poder estar 
na casa.

15/12/15 10:33:24: Paula Gorine: Moni, eu te entendo e não quero 
entrar na esfera pessoal. Mas foi muito desagradável chegar ontem e 
ver a Casa imunda... Não sei quem se responsabiliza por isso, não 
entrarei nesse mérito porque não acho saudável pessoalizar os fatos. 
Somos um coletivo. Mas de verdade o que acabou rolando foi que eu, 
Hevelin, Marcela e as minas do prepara colocamos a mão na massa para 
limpar a casa minimamente. O que aconteceu? Ou i que está 
acontecendo com a limpeza da casa? Precisamos rever?

15/12/15 10:51:50: Guilherme Marques: Olha, vai me perdoar hein, mas 
ta punk esse tom de voz, Moni... Até eu que to por fora pra cacete 
já fiquei bolado!

15/12/15 11:03:16: Mariana Santarelli: Mas também é bem estranho que 
o mesmo problema siga se repetindo ..... Não da mesmo pra não 
assegurar que a casa fique limpa depois se cada festa .... Ainda 
mais quando se sabe que isso já é um problema recorrente.

15/12/15 11:05:16: Paula Gorine: Pois é, tá faltando tolerância e 
sobrando acusações. Pessoalmente me cansa, mesmo qdo não é 
diretamente comigo.

15/12/15 11:07:21: Isis Passará: Queria aproveitar e perguntar qual 
o acordo de limpeza que a casa tem com a Moni e Bruno, sem isso nao 
consigo entender a historia.. Alguem me conta qual o combinado? ou 
nao existe mais combinado? Nao pude ir a ultima assembleia..

15/12/15 11:12:00: Isis Passará: Acho q se os pontos ficam mais 
claros é mais facil para todos estarem ligados na limpeza. Essas 
confusoes sao geradas por falta de comunicacao acredito. Fui la 
ontem tbm e estava um caos

15/12/15 11:12:08: Mariana Santarelli: Também não estava Isis, mas 
conversamos sobre isso na pre assembléia e ficou bem claro que 
quando há festa tem que ter toda certeza de que vai ter faxina no 
dia seguinte, seja com quem for. É responsabilidade do produtor da 
festa. Difícil acreditar que isso esteja acontecendo novamente.... 
Não é um compromisso tão difícil de cumprir assim. Todo apoio ao 
Vini, mas ta dando mole nessa questão.

15/12/15 11:12:18: Moni Nahia: A limpeza das festas não é minha

15/12/15 11:12:29: Moni Nahia: Ja falamos disso nesta última 
assembléia

15/12/15 11:12:30: Isis Passará: Estava pergunando sobre a limpeza 
de rotina mesmo

15/12/15 11:12:48: Moni Nahia: A limpeza da rotina sim

15/12/15 11:13:35: Moni Nahia: Todo apoio ao Vini que não marcou 



faxina kkk que bom

15/12/15 11:24:17: Ana Fradique: Oi. Os problemas que temos tido com 
as festas do Vini são sérios e com o novo modelo de gestão só vao 
piorar. Vini passa a ter um concessão, meio que sua própria boate na 
casa... se cuida mal agora, imagino depois. eu não apoio nada disto! 
Desejo sucesso ao vini mas nao assim na casa. Preferia que houvesse 
um produtor bem pago, mas sem aluguéis para festas. A grana deve 
servir para financiar projetos.. como o dissi, triciclo ou outros 
novos... neste modelo.. dissi e triciclo também pagam aluguel.... 
enquanto alguém  lucra pessoalmente com o bar e as festas??? sem 
nenhum sentido para mim. É o Vini fica responsável por algum 
problema com Polícia ou drogas? Enfim.. varias questoes e eu 
considerando se quero ter envolvimento com isto.

15/12/15 11:42:34: Isis Passará: Acho q essas reclamacoes devem ser 
feitas no Facebook. Eu, como parece q tbm a Paula e o Gui, fico bem 
cansada ao ter que ler desaforos ao acordar ou em qlqr horario. Esse 
deveria ser um canal de comunicaçao instantanea para questoes que 
demandam comunicação instantanea.

15/12/15 11:43:17: Mariana Santarelli: Concordo

15/12/15 11:45:09: Ana Fradique: Pois... Mas as demandas 
instantâneas aqui t ém sido sobretudo à volta de um assunto que 
normalmente é instantâneo. Como as meninas limpando ontem a casa.

15/12/15 13:00:31: +55 21 99287‑2341: Gente, queria una comunicação 
instantânea sobre o velório do presidente...

15/12/15 13:00:36: +55 21 99287‑2341: ' 7

15/12/15 13:34:59: Ana Fradique: Acho que é no cemitério do catumbi 
às 16

15/12/15 13:36:41: Ana Fradique: Estou vendo um post que diz 15h

15/12/15 13:37:15: Ana Fradique: Mas provavelmente o cortejo está 
saindo agora da camara

15/12/15 14:03:01: Isis Passará: É amanha, gente!

15/12/15 14:08:36: Isis Passará: <image omitted>

15/12/15 14:45:15: Paula Gorine: Será amanhã.

15/12/15 15:09:13: +55 21 99287‑2341: Blz

15/12/15 15:09:17: +55 21 99287‑2341: 8 '

15/12/15 17:42:33: Mariana Santarelli: Isso.... Amanhã

17/12/15 02:58:11: Cinco: teste



17/12/15 13:42:43: Ana Fradique: Oi oi

17/12/15 13:42:43: Ana Fradique: Ontem Indianara me pediu para 
voltar a adicionar ela aqui,as por algum motivo não co sigo

17/12/15 13:42:43: Ana Fradique: Alguém o pode adiciona-la?

17/12/15 14:33:39: Cinco: Passa o tel dela

17/12/15 14:42:53: Ana Fradique: Acho que é esse 985694281

17/12/15 17:30:31: Cinco added Indianara Siqueira

17/12/15 17:21:25: Paula Gorine: Gentes, do precisando de um help. 
Alguém sabe sobre cabo vga longo?

17/12/15 17:28:51: Daniel  Santos: Eu deixei esse cabo a disposição 
da casa, no armario de equipe

17/12/15 17:29:17: Daniel  Santos: Nao sei se esta no meu armario

17/12/15 17:29:50: Paula Gorine: Eu vi esse cabo no armário de 
equipamentos, mas não está mais lá.

17/12/15 17:33:15: Paula Gorine: Ok! E alguém tem o telefone da mel 
ou do Carlos?

18/12/15 11:43:34: e  d u: oi

18/12/15 11:43:40: e  d u: alguem na casa?

18/12/15 11:42:47: Ana Fradique added catarina saraiva

19/12/15 12:17:58: Mariana Santarelli: Temos ainda um carrinho de 
supermercado na casa, ou em Ibriza?

19/12/15 12:20:15: Cinco: <image omitted>

19/12/15 12:21:33: Ana Fradique: <image omitted>

19/12/15 12:21:52: Ana Fradique: <image omitted>

19/12/15 12:22:05: Ana Fradique: Boas festas casa nuvem

19/12/15 12:23:21: Ana Fradique: <image omitted>

19/12/15 12:26:03: e  d u: 3 em ibriza

19/12/15 12:24:43: Mariana Santarelli: Pode emprestar pra travessia 
do Egyto?

19/12/15 12:26:22: Ana Fradique: Que falta de respeito. As pessoas 
mandam as boas festas do modo mais solene, e ninguém se digna a 
responder. Estou chocada.
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19/12/15 12:28:24: Mariana Santarelli: É assunto sério .... 
Mumificacao do cunha ..... Já já eu lambo essa sua suvaca.

19/12/15 12:30:17: Ana Fradique: <image omitted>

19/12/15 12:30:53: Ana Fradique: A ver se nos entendemos..

19/12/15 12:31:07: Mariana Santarelli: Já já eu lambo essa sua.....

19/12/15 12:31:35: Ana Fradique: A alma

19/12/15 12:32:34: Mariana Santarelli: Pelos caminhos da....

19/12/15 12:49:20: Paula Gorine: Kkkkkk 
Quero ir nessa travessia aí, Mari! 
E acho q tem um carrinho na nuvem sim!

19/12/15 12:49:43: Paula Gorine: No cantinho de entulho do lado do 
sofá branco

19/12/15 12:57:15: Mariana Santarelli: Gracias

19/12/15 13:00:20: Paula Gorine: Que horas vcs saem? De onde?

19/12/15 13:23:31: Mariana Santarelli: Sai as 4, não sei onde 
ainda....de algum lugar perto do Saara ..... Vão anunciar no evento

19/12/15 14:46:12: Paula Gorine: Ok! Valeu!

19/12/15 19:30:07: Indianara Siqueira: Alguém sabe do projetor do 
Prepara e o outro notebook da casa?

19/12/15 19:44:03: Paula Gorine: A marcela levou para um evento de 
ponto de cultura numa tribo. Mas acho q ela já ta de volta no rio.

19/12/15 19:54:47: Indianara Siqueira: O computador ,o projetor  do 
Prepara ou os dois?

19/12/15 19:57:45: e  d u: a marcella levou o computador da nuvem, 
por isso emprestei o meu para a paula na quinta

19/12/15 19:58:00: e  d u: na quarta os dois computadores estavam no 
armario

19/12/15 19:58:29: e  d u: nao sabia deste outro projetor, nao 
reparei se ele estava no armario na quarta

19/12/15 19:57:10: Indianara Siqueira: Sim o Prepara tem um 
projetor.

19/12/15 19:58:05: Paula Gorine: Projetor e computador da nuvem q 
estavam no armário. Levou na quarta. Na quinta usei o do Edu e Tb 
deixei no armário. Tb não sabia do projetor do prepara.

Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira




19/12/15 19:58:19: Indianara Siqueira: Então um computador está com 
a Marcela e o outro aqui.Se alguém souber do projetor Prepara me 
avisem.

19/12/15 19:58:46: Paula Gorine: Ok

19/12/15 19:59:17: Indianara Siqueira: Marcela disse que está com o 
projetor da casa.Falta o do Prepara que vou precisar.

19/12/15 20:09:50: e  d u: quando foi usado pela ultima vez o do 
prepara?

19/12/15 20:09:57: e  d u: quem usou?

20/12/15 21:26:49: Cinco: Oi gente, na expo do tantão perdi meu fone 
porta pro koss. Alguém encontrou e o Tesfon deixou na prateleira 
laranja no quartinho de equipamentos. Mas estou aqui e não está 
mais.

Se alguém encontrou, da um toque. Ou se guardou no armario cinza.

20/12/15 21:30:02: Cinco: Fone com haste metalica e preto com 
detalhe azul.

21/12/15 00:32:16: Indianara Siqueira: Eu achei esse fone.Tá 
embembaixo no armário de equipamentos em um capacete.

21/12/15 00:50:55: Cinco: Dentro do armario cinza? Brigado indi. 
Passo amanhã.

22/12/15 08:39:15: Indianara Siqueira: Ainda não dormi.
Estou vigiando o humano que ainda resiste dentro de mim.Perdi o 
controle e agora faço vigilias pra não deixar a humanidade me 
possuir e controlar novamente.
Beijas vou algema-lo lá dentro até conseguir me transformar em 
animal selvagem.
Apague a luz e me siga na escuridão.Aprenda a sentir.Aguce seus 
sentidos.
Na minha esquina o que manda é Sentir e se libertar.
Fui ser feliz e não volto.

22/12/15 09:44:44: e  d u: <3

22/12/15 09:56:39: catarina saraiva: Eu também quero ser 
selvagem!!!! Mas vou limpar a casa toda, viu india?

22/12/15 11:06:03: +55 21 99287‑2341: 9 :

22/12/15 16:13:44: Indianara Siqueira: Vão lá. Dou todo o apoio pau 
pra vcs.
Não esqueçam depois de sair pra se divertir,beber com amigues,ir de 
férias pra algum lugar,ou simplesmente nao fazer  nada.Mas se 
tiverem livres da personagem  mãe de familia-dona-de casa-esposa, 
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deem um pulo na Cinelândia  às 17:30.A pauta da assembleia popular 
hoje é Feminismo.
Vou encontrar um lugar pros livros.Comecei à falar com algumas 
pessoas pra receber um pouco em cada casa.Pois no espaço vazio 
desocupado e obsoleto do canto da parede e em cima do armário eles 
não podem mais ficar.
Esses espaços serão reocupados pelo vazio cisheteronormativo.
Kkkkkllll.
Somos más,podemos ser piores.

22/12/15 16:27:43: catarina saraiva: Indi, os livros podem voltar. A 
idéia será ter o máximo de mobilidade durante a limpeza. Depois 
podemos até pensar num melhor lugar para eles ficarem. Mas se 
conseguires distribuir melhor ainda. Beijos nesse pau

23/12/15 14:33:23: +55 21 99287‑2341: Gentes boas!!!!

23/12/15 14:34:07: +55 21 99287‑2341: Passei na Nuvem agora e a 
porta só estava encostada, sem tranxa, sem alarme..

23/12/15 14:34:23: +55 21 99287‑2341: É esse o combinado?

23/12/15 14:38:14: e  d u: Como assim Marcella? Você acha que alguém 
combinou isso? Não entendi a pergunta...

23/12/15 14:38:43: e  d u: Obviamente alguém saiu e não fechou 
direito

23/12/15 14:39:49: e  d u: Será que foi o Luis que foi consertar o 
vazamento da bomba e limpar os banheiros e dar uma geral na casa ?

23/12/15 14:40:46: e  d u: Ele me disse que não tinha saco de lixo 
para repor na cozinha e banheiro de cima...

23/12/15 14:41:22: e  d u: E também que a bomba está em ordem mas 
estamos com falta de água na rua ou bem pouca água

23/12/15 14:42:12: e  d u: Por isso seria melhor ligar a bomba qd há 
menos consumo na rua

23/12/15 14:42:24: e  d u: Tipo a noite

23/12/15 14:50:35: Indianara Siqueira: Ontem eu saí e pus alarme e 
fechei com chave.Apaguei todas as luzes deixando a da garagem e 
escada acesas.
Outro dia também estava encostada.
Isso não é o combinado,mas as vezes a pessoa acha que fechou e não 
bateu.Tem que puxar a porta até travar se estiver sem chave.
O importante é:Nada foi roubado a casa não foi saqueada ( eu farei 
isso hoje à noite ).
Então sigamos em frente.
Beijas no kooo já que pros paus Catarina se encarrega.

23/12/15 14:53:58: Ana Fradique: Ehehe
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23/12/15 14:54:51: Ana Fradique: Na segunda cheguei e estava o Jair 
dormindo -acho que ele se chama assim. Ele falou que a porta estava 
aberta...

23/12/15 14:56:50: Indianara Siqueira: Quem é Jair?

23/12/15 14:57:56: Ana Fradique: Edu talvez saiba explicar quem ele 
é. O cara costuma andar por ali, Alto, magro, negro com rasta

23/12/15 14:58:12: Indianara Siqueira: Segunda só ver quem decidiu 
ficar.Eu subi pra dormir e avisei que estava indo dormir.Ficou 
gente.Ah acho que era o Baiano.
Dudu falou.

23/12/15 14:59:24: Indianara Siqueira: É o Baiano.Que pena não sabia 
que ele dormiu la e dormi só. PoxaAA

23/12/15 14:59:54: e  d u: Foi ele sim

23/12/15 15:00:52: e  d u: Ele pediu mil desculpas por ter dormido 
lá e disse que estava maus e não tinha opção

23/12/15 15:02:43: e  d u: Enfim são coisas que acontecem, não 
deveriam acontecer mas acho não temos que fazer caça às bruxa 
principalmente por aqui

23/12/15 15:03:18: Cinco: !

23/12/15 15:03:20: Cinco: ;

23/12/15 15:03:31: Cinco: 0

23/12/15 15:04:43: +55 21 99287‑2341: Gent3s foi só uma pergunta, 
não uma provocação.

23/12/15 15:06:19: Cinco: < < <

23/12/15 15:07:12: Isis Passará: o combinado era não deixar pessoas 
de fora da casa sozinhas na casa. o mesmo para qnd estiver dormindo. 
não foi essa toda aquela polemica com a mel?

23/12/15 15:08:17: Isis Passará: isso tbm nao foi uma provocação em 
caça à nada, só uma nota

23/12/15 15:11:04: e  d u: Sim Isis

23/12/15 15:11:05: Indianara Siqueira: Então não estavam sozinhos já 
que eu dormi na casa.
Não não foi essa a "polémica"  com a mel.Foi além disso e vcs 
colocaram panos quentes e se eu quisesse polemica voltaria a isso 
pra resolver segunda.
Agora vamos avançar? 
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Já foi.

23/12/15 15:50:05: Indianara Siqueira: Gente não tão boa 
assim.Então...
Amanhã terá Desnatal 2 edição aqui em casa.Virão as 
transvestigeneres do Prepara Nem,as que dormem no aterro e outres 
pressoes amigues ou das ruas que conseguirmos trazer.
Minha piscina furou e conseguimos doações pra comprar outra que 
depois podemos usar na festa com moradores.
Pensei em passar uns filminhos fazer karaokê e precisarei dos 
equipamentos tipo microfones,notebook ( os meus 2 queimaram e o 
computador que hevelin me deu está com a placa mãe queimada) e 
outras coisas.
Posso pegar hj de carro e devolver dia 27?

23/12/15 15:52:50: Indianara Siqueira: Também quem tiver contato do 
Miguez pra ele me passar o filme do presidente.Quero fazer uma 
homenagem já que ele sempre estava conosco no Prepara e disse que 
viria pro Desnatal.Aliás sininho disse que ela falou pra ele não ir 
ainda que ele ia passar Natal com ela é ele respondeu que tinha 
prometido passar comigo e as menines.

23/12/15 15:58:23: Cinco: <3 presidente e sua revolução do 
microcosmo <3

23/12/15 15:59:25: Paula Gorine: ☺ coisa linda!

23/12/15 15:59:34: e  d u: Por mim liberado indianara

23/12/15 16:01:31: Indianara Siqueira: ok

23/12/15 16:11:34: Indianara Siqueira: E quem quiser contribuir pro 
nosso Desnatal pode depositar qualquer quantia na conta do Bradesco 
agência 0552-5 conta 0001658-6 nome Maurício Pereira Suzano.
Cpf 069.222.227-84.
Ou enviar muito amor.
Cus só aceitaremos entregas no local.

23/12/15 16:13:42: catarina saraiva: Indi, a única coisa que peço 
que não leves são os tripés das caixas de som. Eu vou levar para o 
natal dxs degarradxs.

23/12/15 16:13:58: catarina saraiva: Devolvo dia 26

23/12/15 16:24:18: Mariana Santarelli: Presiiiiiiiiiii..... Bom 
desnatam pea vocês. Por mim pode tudo.

23/12/15 16:41:11: Indianara Siqueira: Não vou precisar não 
Catarina.

23/12/15 17:25:16: catarina saraiva: Obrigada querida

23/12/15 17:38:49: Indianara Siqueira: Gente e quem tiver carro e 
puder colar  amanhã
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23/12/15 17:39:31: Indianara Siqueira: Pra fazer um arrastão 
trazendo o povo que está em situação de rua agradecemos.

23/12/15 18:12:44: Mariana Santarelli: Tem a kombi do 
Bruno.....Edu ..... Se der pra pegar eu saio nessa missão com você.

23/12/15 18:15:25: e  d u: nao tem nao

23/12/15 18:15:37: e  d u: a kombi nao ta por ai

23/12/15 18:15:48: e  d u: to em sao paulo...

23/12/15 18:13:43: Mariana Santarelli: Ahhhh.....Putz....esqueci....

23/12/15 18:50:30: Daniel  Santos: Edu, Tantão esta por aqui, 
procurando por vc e dri para fechar as contas do happening

23/12/15 18:53:11: e  d u: nao

23/12/15 18:50:46: Daniel  Santos: Vc esta vindo?!

23/12/15 18:53:34: e  d u: so pra vc saber: ele pediu para a dri 
guardar o dinheiro dele senao ele gasta tudo de uma vez

23/12/15 18:53:43: e  d u: eu to em sao paulo

23/12/15 18:53:52: e  d u: o melhor é ele ligar para a dri

23/12/15 18:52:08: Daniel  Santos: Ok

24/12/15 09:00:28: Mariana Santarelli: Rs rs

24/12/15 09:02:28: Mariana Santarelli: Indi.... Conta com 50 contos 
meus pra ceia de hoje.... Deposito amanhã sem falta .... Hoje não 
tenho como. Boa Des Ceia pra vocês!!!!!

24/12/15 12:00:23: Indianara Siqueira: Oba.Obrigada Mari.

24/12/15 12:15:18: +55 21 99287‑2341: Oie!!!

24/12/15 12:15:30: +55 21 99287‑2341: Posso dirigi4 a kombi

24/12/15 12:15:43: +55 21 99287‑2341: Ou levar algumas pessoas no 
meu carro.

24/12/15 12:15:56: +55 21 99287‑2341: Que dia vai ser?

24/12/15 12:43:04: Indianara Siqueira: Hoje 22 hrs até amanhã de 
noite.

24/12/15 13:04:52: Cinco: <3

24/12/15 13:26:38: Moni Nahia: Feliz navidad
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https://youtu.be/tTcG0YmnMm0

24/12/15 13:55:36: Indianara Siqueira: Vc pode que horas Marcela?

24/12/15 14:08:29: catarina saraiva: Oi, o alarme da casa está 
ligado? Se sim, qual o código, como desarmo e volto a armar?

24/12/15 14:11:44: Indianara Siqueira: A Mel tava lá com um pessoal 
quando saí as 8:30 da manhã.Mas cada associado tem um código.

24/12/15 19:41:54: +55 21 99287‑2341: Caraca.... hoje não consigo, 
sorry....

24/12/15 19:42:14: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

24/12/15 19:42:49: +55 21 99287‑2341: Olhem pra lua cheia, recebam 
meu beijo de Feliz Natal!!!!

24/12/15 20:00:02: catarina saraiva: Afinal não vou mais passar na 
casa, arranjamos outra solução, beijos, abraços e boas festas por 
todo o lado

24/12/15 20:05:36: Indianara Siqueira: ok

28/12/15 09:42:41: +55 21 99287‑2341: Bom dia!!!

28/12/15 09:42:56: +55 21 99287‑2341: Abque horas vai começar a 
limpeza?

28/12/15 10:27:21: catarina saraiva: Eu já estou aqui começando. Edu 
e Isa foram tratar dumas coisas mas já voltam. Pode chegar para 
ensinar a usar a tua máquina marcela

28/12/15 10:28:05: catarina saraiva: Todos os demais do grupo são 
bem-vindos. Esqueci trazer coluna de som. Se alguém tiver uma traga

28/12/15 10:36:19: Ana Fradique: Catarina quer dizer caixa de som 
ehehe

28/12/15 10:57:12: Mariana Santarelli: Até que horas vocês ficam?

28/12/15 11:04:18: catarina saraiva: Até sempre :)

28/12/15 11:28:08: Mariana Santarelli: Rs rs.... Me liga catarina... 
Edu .... Me liga too... Preciso falar com vocês e ninguém me atende.

28/12/15 12:04:41: Ana Fradique: tenho aqui umas planilhas 
horrorosas para fazer... Não sei se hoje vou. aliás.. Adoraria uma 
ajuda dos mestres das planilhas.. Mas vocês estão ocupados na 
limpeza rs

28/12/15 12:16:36: catarina saraiva: Alguém tem um aspirador para 
trazer para a casa?

Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira




28/12/15 12:37:58: +55 21 99287‑2341: Eu tenho, mas já sai de casa..  
Sorry

28/12/15 12:38:06: +55 21 99287‑2341: Tô chegando...

28/12/15 12:44:48: Indianara Siqueira: Fico aqui a beira da piscina 
apoiando vcs.Chego depois que vocês terminarem a "limpeza" pra 
averiguar se foi bem feito.
Beijas.

28/12/15 12:47:30: Indianara Siqueira: Melhor programa de pro fim de 
ano.
Mutirão de limpeza na Nuvem.

28/12/15 12:51:01: catarina saraiva: Faz comida pra nois Indi

28/12/15 12:55:15: Indianara Siqueira: Sinto muito querides Estou 
separando as fotos das 130 travestis assassinadas em 2015 e uma que 
foi queimada com gasolina dia 27 e está na UTI por culpa des filhes 
da tradicional família cis-hetero normativa.
Tenho mais o que fazer  a beira da minha piscina inflável que 
cozinhar.
Não se cama em muito.
Beijas.

28/12/15 16:49:41: catarina saraiva: Indi, estão aqui dois 
frigobares que vão para o lixo amanhã. Se quiseres vem buscar

28/12/15 22:21:50: catarina saraiva: Amores, o sótão, o alpendre 
estão limpos. A cozinha de baixo está já sem merda dentro e não há 
lixo na casa!!! Amanhã continuamos e esperamos que apareça mais 
gentes. Viva os guerreiros e hoje!!!!!!

29/12/15 08:56:15: Indianara Siqueira: Tudo o que está no frigobar 
da copa em cima são coisas minhas,pois estava usando como locker.Não 
joguem nada.

29/12/15 08:59:35: e  d u: pode deixar indianara... ja sabiamos

29/12/15 09:00:05: e  d u: <3

29/12/15 08:57:41: Indianara Siqueira: O outro podem jogar.Ia usar 
mas podem jogar.

29/12/15 09:01:08: e  d u: vc quer eles pra vc?

29/12/15 09:01:26: e  d u: hj devo buscar a kombi

29/12/15 08:59:50: Indianara Siqueira: Também tem uma espécie de 
estante branca onde colocaram as coisas do Tantao.Não joguem que vou 
fazer uma biblioteca pras crianças da rua.

29/12/15 09:03:49: e  d u: ok, mas eu achava que ela era do pessoal 
da ciclo. vc sabe de onde veio?
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29/12/15 09:01:48: Indianara Siqueira: Eu achei na rua jogada e o 
Chiquinho disse que eu podia usar.

29/12/15 09:19:26: e  d u: a legal... otimo

29/12/15 09:33:23: Indianara Siqueira: Alguém sabe da Monih?

29/12/15 09:37:01: e  d u: sim, viela ontem na rua com o boy ... 
conversei um pouco sobre os pagamentos dela que tinha feito, parecia 
mais tranquila

29/12/15 11:06:55: catarina saraiva: Oi a todxs, estou sozinha na 
casa :(

29/12/15 11:10:27: Ana Fradique: +

29/12/15 11:10:42: Daniel  Santos: Agora com café da manhã!

29/12/15 11:10:48: Ana Fradique: Eu se conseguir ir será no fim do 
dia..

29/12/15 11:11:18: Ana Fradique: pouco tempo e pouco corpo

29/12/15 11:12:06: Daniel  Santos: Pao e queijo

29/12/15 11:12:45: Paula Gorine: \0/ massa! Eu Trento chegar agora à 
tarde.

29/12/15 11:13:22: Cinco: gentes eu to trabalhando esta semana :((

29/12/15 11:13:41: Cinco: Quando sai daqui ontem vcs ja tinham ido 
da casa :(

29/12/15 11:28:34: e  d u: A gente saiu ontem as 21h cinco e a cata 
e Marcella as 22

29/12/15 11:28:57: Cinco: Eu sai daqui 21h35

29/12/15 11:28:58: Cinco: Rs

29/12/15 11:29:03: e  d u: Agora eu e Isa estamos mas eu não posso 
trabalhar mto

29/12/15 11:39:24: Mariana Santarelli: Vou só a tarde

29/12/15 11:41:23: Cinco: eu quero ajudarrrr

29/12/15 11:41:33: Cinco: tentar sair daqui as 19h

29/12/15 11:44:13: Mariana Santarelli: Ótimo .... Que aí você 
encontra com a gang que ta produzindo a festinha de fim de ano no 
aterro .... Te queremos
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29/12/15 12:58:10: catarina saraiva: Vem cinco!!!!

29/12/15 14:09:56: Cinco: Essa coisa de gang

29/12/15 14:10:03: Cinco: Me caçando

29/12/15 14:10:14: Cinco: Por isso acordei com a orelhas quentes

29/12/15 14:10:16: Cinco: risos

29/12/15 14:13:25: Mariana Santarelli: Nhac

29/12/15 14:23:19: Paula Gorine: Estou a caminho e levo o mar. 
Rsrsrs

29/12/15 14:29:11: catarina saraiva: Nhacundá

29/12/15 18:57:35: Ana Fradique: gente.. Estou aqui numa reunião 
atrás da outra e cada uma com tarefas novas.. até que horas ficam na 
casa?

29/12/15 19:41:44: catarina saraiva: Vamos ficando...

29/12/15 19:41:59: catarina saraiva: Cinco, tá vindo?

29/12/15 19:42:46: Cinco: Sai do trampo em 15

29/12/15 19:42:48: Cinco: Saio

29/12/15 19:43:38: Ana Fradique: e vão continuar amanhã ou não?

29/12/15 19:49:33: catarina saraiva: Yeah!

29/12/15 19:50:13: Ana Fradique: melhor assim porque não me parece 
que hoje libere a horas

30/12/15 04:16:28: Indianara Siqueira: Bom passei essa 
madrugada,separei meu freezer-locker pra vcs não jogarem fora,as 
asas,mais livros e quadros do PREPARA pra vcs não jogarem fora 
também.
Espero que não se metam com essas coisas. 
E também vão preparar coisaa pro Reveillon fazer algo de mais útil 
pra humanidade.
Era só uma limpeza arrumação que virou loucura de um monte de coisas 
sendo retiradas do lugar.
Já que vcs queriam um "Faxinão" tivessem exigido quando isso era 
pago.Não se aproveitar de uma idéia simples que Evelyn deu pra 
"terem orgasmos de limpeza" e complicar as coisas em uma época 
festiva onde NÓS de movimentos sociais (NÓS não são vocês ) estamos 
preocupados com outres pessoas e em como será a festa pra esses.
Obrigada.

30/12/15 10:14:08: Mariana Santarelli: Na boa Indianara .... Te 
admiro um monte ..... Mas as vezes você consegue ser bem 

Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira




babaca....Sai do pedestal mona.... Ta lindo o multirão.

30/12/15 12:31:27: Indianara Siqueira: Sou sempre babaca Mari e não, 
não saio do pedestal.Saia você e tua babaquice antes pra me dar 
espaço.
Babaca.

30/12/15 12:33:38: Indianara Siqueira: E não me admire.Quero pessoas 
trans-trA Vestis-transgeneras me admirando e não babacas como vocês.
Obrigada.De nada babaca.

30/12/15 12:36:53: Indianara Siqueira: Tá uma merda o mutirão.Eu 
sozinha fazia mil vezes melhor babaca.
Mas com as travas babaca  do Prepara não precisaria de l istinhas 
"redunda ntes" pra fazer faxina.
Sua Mari babaca.

30/12/15 12:40:39: Indianara Siqueira: A ideia da Evelyn nem era 
essa merda que vcs fizeram.Era pra colocar as coisas no km 
lugar.Portas,etc. Ma s quero quero que vocês "não babacas" SE FODAM.

30/12/15 12:46:07: Indianara Siqueira: Babaca é vc otaria.Aprendam a 
escutaram e verem a lém da vidinha mediocre de vocês "NÃO babacas".
E fodam-se medíocres cisgeneres de merda.
De merda não,que A merda serve pra alguma coisa.Já vocês pra nada.
Sua  "Não babaca"

30/12/15 13:00:01: e  d u: gente

30/12/15 13:00:05: e  d u: que horror

30/12/15 13:00:41: Indianara Siqueira: Nossaasss que horror.
Ue,mas não era vc argumentando comigo a pouco!?!
Vai lá Dudu.Defenda as "não babacas" cis.
Tenho mais o que fazer enquanto babaca.

30/12/15 13:05:45: e  d u: esses insultos todos nao levam a nada

30/12/15 13:03:54: Indianara Siqueira: Olha A classe cisgenere 
privilegiada me chamando de babaca.
Vai ser escrachado otaria.E vou fazer questão de saber quando vc vai 
estar na casa pra chamar  as travas e te escrachar.

30/12/15 13:05:23: Indianara Siqueira: Levam sim Dudu Fazem cair as 
máscaras de quem nunca me suportou.
E não é a única.

30/12/15 13:06:11: Indianara Siqueira: Pessoas "não babacas" se 
mostrem porfa.

30/12/15 13:16:27: Indianara Siqueira: Ah e por favor. Continuem não 
se envolvendo com as bichas marginais do Prepara.Nosso sucesso 
dependeu até  hoje do não envolvimento de vocês.

Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira


Isabel Ferreira




30/12/15 13:45:19: Indianara Siqueira: A ideia da Evelun:-Vamos 
arrumar o que tá quebrado e limpar.
Não era se incomodar com coisas que vcs nem sabem de que 
performance,Oficina ou movimento é.
Um monte de coisa sendo tirada de espaços que antes vazios,hoje 
usados.Coisas que nunca incomodaram  (até porque fizeram parte do 
movimento pra que foi necessário ser usado ).
Mas talvez seja só a babaca aqui que romantiza um simples pano com 
lantejoulas usado em performances.
Produzimos mais lixo!?! Reciclados!?! Damos novo uso!?!
É realmente sou babaca.

30/12/15 14:01:09: Paula Gorine: Indianara, optamos por remover as 
coisas do lugar para poder limpar os lugares q sempre ficam 
esquecidos, os cantinhos, o sótão. Também para reformular os 
espaços, mudar móveis de lugar, para dar uma nova cara e Tb poder 
dar a cara q queremos para andar com o plano de aluguel dos espaços. 
Além disso, metralhamos com jato d'água os cômodos, então precisamos 
tirar as coisas de dentro para depois devolve-las. O objetivo não 
passa por mexer em materiais que estão em uso (mesmo os que estão 
guardados, não utilizados agora). O que foi retirado como entulho 
era lixo mesmo, coisas quebradas, podres, ou q não pertenciam a 
ninguém nem a nenhum movimento. 
A faxina de ontem (a que eu posso falar porque estava presente) foi 
intensa, cansativa, mas Tb divertida e prazerosa. Pudemos nos 
divertir, tomar muitos banhos, e confraternizar nesse espaço que é 
coletivo, é comum. 
Então, pra finalizar, é aí que entra a lindeza do mutirão, o 
envolvimento entre os associados, a colaboração, o fazer junto, 
trabalhar junto, pela mesma casa, mesma causa. A gente batalha em 
frontes diversos, mas temos nossas afinidades. E nosso espaço de 
convivência e potência de ideias. A casa. Então é lindo ver essa 
relação acontecendo, ela aproxima as pessoas, ela fortalece o 
coletivo, para além da água sanitária esfregada no chão da cozinha. 
Ah, a cozinha... Precisava ver, Indianara, acho que vc tb ficaria 
feliz de ver a sujeira entranhada que desceu pelas paredes e chão da 
cozinha. 
Enfim, acho q esse é o sentido. Não é o primeiro mutirão q participo 
na Nuvem, e certamente não será o último. E sempre saio achando 
cansativo e gostoso ao mesmo tempo. 
Mas, por favor, digo agora a todos, vamos tentar segurar na 
agressividade das palavras, da comunicação! Podemos somar mais q 
dividir.

30/12/15 14:11:11: Indianara Siqueira: Tinha sim Paula.Fui hoje de 
madrugada e vi muita coisa nossa (das travas) fora do lugar jogada.A 
idéia do mutirão não era essa mas pessoas começaram a se me ter e 
mecher no que não deviam.
Desde o início estou pontuando isso.
Se incomodando com o que não deviam em uma data indevida.
Vamos fazer um mutirao limpeza-faxina -joga fora na casa de uma por 
uma como "ocupação de falta do que fazer" ;ao invés de pagarem 
emprrhadas/faxineira?
Era só pra limpar e colocar coisas no lugar.Mas as burguesas classes 
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médias por falta do que fazer resolveram se me ter em tudo .Como 
sempre aliás.É aí que fodem o mundo.
Mas claro que a babaca sou eu.

30/12/15 14:14:39: Indianara Siqueira: Eu quero dividir .Não quero 
somar e sim agredir.Vou tentar agredir o máximo que puder agora.E se 
possível não falem comigo.
Nem bom dia.Nem boa tarde ou boa noite.
Vou estar sempre em silêncio pra vocês. 
Espero que isso baste.
Obrigada.

30/12/15 14:16:47: Cinco: GENTE, AXÉ PRATODOS EM 2016

30/12/15 14:17:24: Cinco: VAMOS PARA O QUARTO ANO DE CASA \o/

reflitam

30/12/15 14:18:25: Cinco: nessa loucura, com felicidades e 
conflitos. muito orgulho de todos que fizeram e fazem parte dessa 
narrativa viva.

30/12/15 14:19:58: Cinco: beijo no edu, que só queria um quarto pra 
after e acabou envolvido até a alma com a casa.

30/12/15 14:20:13: Cinco: <3 <3 <3

30/12/15 14:20:19: Cinco: ❤

30/12/15 14:22:58: Indianara Siqueira: Cinco obrigada por 
parar,trocar e escutar.Esses momentos são muito bons e nossos.
Que outres entendam o que quiserem.
Beijas.

30/12/15 14:51:45: catarina saraiva: Axé gentes!

30/12/15 22:38:29: e  d u: Acordei agora sem minhas manchas da zica 
e sem a dor de dente depois de ter feito um canal triplo de 
emergência

30/12/15 22:38:52: e  d u: Acho que foi o beijo que o cinco me 
mandou que me curou

30/12/15 22:39:13: Ana Fradique: eheh Edu, está cincado

30/12/15 22:39:31: Ana Fradique: Sem dor é amor

30/12/15 22:39:41: e  d u: Acho que 2016 tem que ser um ano de 
harmonizar

30/12/15 22:41:02: e  d u: De discutir nossas diferenças e questões 
e conseguir fazer o amor e o respeito reinarem nessa casa

30/12/15 22:41:06: catarina saraiva: Vamos nessa! Feliz por estares 
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melhor, edu!

30/12/15 22:42:52: e  d u: Beijas a todas as gentas amadas deste 
quartão de after tudo maluco e maravilhoso essencial na minha vida

30/12/15 22:52:06: e  d u: Um beijo pra quem é DJ
Um beijo pra quem é das bici
Um beijo pra quem é das fotos
Um beijo pras travestis

Um beijo pra quem tá zoeira
Um beijo pra quem é dissidencias
Um beijão pras do prepara
Um beijo pras travestis

Um beijo pra quem é de longe
Um beijo pra quem é burgues
Um beijão pras do movimento
Um beijo pras travestis

Um beijo
Um beijo
Um beijo pras travestis

30/12/15 23:46:47: Paula Gorine: ,

31/12/15 12:27:49: Mariana Santarelli: Help.... To na casa tava com 
alarme e eu esqueci minha senha

31/12/15 12:46:00: catarina saraiva: Já está tudo ok

31/12/15 12:57:26: Mariana Santarelli: Sim .... Resolvido

31/12/15 13:03:49: Paula Gorine: Gentas, muito axé para todes nesse 
2016! É muito bom poder dividir com vocês essa casa de tantas 
intensidades, descobertas, aprendizados, amizade! 
Beijas

31/12/15 13:12:26: Ana Fradique: <3 bom ano e boa vida para a casa e 
todos os seus pilares: vocês, meus piradinhos.

31/12/15 13:59:13: Mariana Santarelli: Se alguém passar na casa por 
agora .... Me avisa se ta tudo ok com o gerador, deixamos ele ligado 
testando.... Ele ta lá em cima no Tantao.

31/12/15 14:09:42: Indianara Siqueira: Tô na casa. Gerador ligado
Deixo?

31/12/15 14:10:52: catarina saraiva: Deixa sim indi. Se apagar avisa

31/12/15 14:10:54: catarina saraiva: E vem na festa hoje galera!!!'

31/12/15 14:10:58: catarina saraiva: A casa ainda está bem caos...
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31/12/15 14:13:07: Indianara Siqueira: genteee to aqui e 
bêbada .Mari te odeio sua babaca.Mas te amo.Sou amor e não  raiva o 
optaria é se manca.Te amo.

31/12/15 14:17:41: Cinco: ❤

31/12/15 14:19:39: Indianara Siqueira: Cinco para de coração que to 
bêbada. Bjs.Não me perturbam vou dormirm

31/12/15 14:20:25: Mariana Santarelli: Te amo te odeio também sua 
babaca amor

31/12/15 14:21:48: Indianara Siqueira: okmzmasbte bloqueie no meu 
zap.Vou desbloquear depois.Babaca.kkkkk.Amo bvcs

31/12/15 14:51:21: Guilherme Marques: ' > $

31/12/15 15:01:08: Ana Fradique: eheh vos amo

31/12/15 15:14:59: Ana Fradique: aos fãs dos spanking com muito amor

31/12/15 18:42:25: Indianara Siqueira: Alguém pode ligar pro 
Maurício?To sem crédito o tel dele é  9-9158-5330.Fala pra ele que 
to bêbada e nua na Nuvem enrolada no lilás.Pra ele me encontrar aqui 
ou na PJ.Mas quero ver a queima de fogos com ele
.E to cantando.
Pra sempre se ver lágrima no escuro.Lágrimas no escuro.Lágrimas.Cadê 
vocem

31/12/15 18:42:48: Indianara Siqueira: Amo vcs é odeio vocês. 
Pronto falei

31/12/15 18:48:48: Indianara Siqueira: Genteeee cadê vocês. Tô aqui 
na Nuvem .Nua e enrolada no lilás.

31/12/15 19:15:29: e  d u: to ligando

31/12/15 19:12:33: Paula Gorine: Vou ligar

31/12/15 19:12:38: Paula Gorine: Ah, ok!

31/12/15 19:12:41: Paula Gorine: Edu

31/12/15 19:15:46: e  d u: kkk não sou a isa

31/12/15 19:15:53: e  d u: desde o whatsupp do Edu

31/12/15 19:12:55: Paula Gorine: Kkkk

31/12/15 19:16:00: e  d u: é que eu não tenho whatsupp

31/12/15 19:16:37: e  d u: Indianara o Maurício no responde

31/12/15 19:13:44: Paula Gorine: Amo vc, sua loira linda! Vou te 
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agarrar na PJ!

31/12/15 19:16:43: e  d u: vou mandar sms para ele

31/12/15 19:18:56: Indianara Siqueira: já chegou.

31/12/15 19:30:53: Indianara Siqueira: Manda um SMS pro presidente 
fala pra ele que to esperando ele como prometudi

31/12/15 19:35:41: Mariana Santarelli: Acho que hoje ele baixa.... 
Velho safado

31/12/15 19:35:42: Paula Gorine: ?

31/12/15 19:35:47: Paula Gorine: Kkkkk

31/12/15 19:54:41: e  d u: mandei uma mensagem pra o velinho! bom 
fim de ano para todas vcs! @

31/12/15 20:32:12: catarina saraiva: Mandei uma mensagem pro 
presidente, Indi. Ele mandou dizer que está connosco, sempre 
presente! Bom ano a todos, que as entradas sejam cheias de festas 
boas

31/12/15 20:38:37: Indianara Siqueira: Pra vocês também.Amo vocês.
Estarei na PJ ( Prado Júnior ) com as travestis putas cis.
Depois vou por aí.

31/12/15 20:39:42: Ana Fradique: muito bem. - estou na praia e chego 
ao mam perto da meia noitee

31/12/15 20:40:08: Ana Fradique: o julio esta branquela e precisa de 
praia

31/12/15 20:40:10: Ana Fradique: eheh

31/12/15 20:40:41: Indianara Siqueira: Estou na Nuvem.22hrs parto 
pra Copacabana.

01/01/16 07:18:20: +55 21 99287‑2341: Oie!!

01/01/16 07:18:47: +55 21 99287‑2341: Paula e eu estamos saondo do 
mam indo pro arpoador

01/01/16 07:19:06: +55 21 99287‑2341: Vcs estão por ai?

01/01/16 07:49:22: Ana Fradique: Eu não estou,mas penso que ynaie 
esteja

01/01/16 07:49:44: Ana Fradique: e Mari estava começando a arrastar 
gente para la

01/01/16 16:04:40: +55 21 99287‑2341: Feliz intenso Ano Novo! !!! 
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Muito td pra essas gentes que MARAVILHOSAS!!! SARAVÁ! !: : ? ❤A B

01/01/16 16:05:36: Ana Fradique: bom dia alegria! ano purpurinado e 
cheio de empreitadas boas, amor e carinho e substâncias das boas

01/01/16 16:06:06: Cinco: C D E

01/01/16 16:06:12: Ana Fradique: vocês são bons como o milho, diriam 
os portugueses

01/01/16 16:06:25: Cinco: Aqui ainda eh 2015

01/01/16 16:06:46: Ana Fradique: ah ah vira aí cinco

01/01/16 16:06:49: Cinco: tentei FORCE RELOAD, mas não ta rolando

01/01/16 16:07:04: Ana Fradique: Eu te ajudo meu bem, meu babaca

01/01/16 16:07:27: Cinco: O amanhã é, só depois que dorme.

01/01/16 16:07:46: Ana Fradique: ahh descentra aí

01/01/16 16:08:06: Ana Fradique: gente, comi um bife. estou quase a 
alucinar de carne

01/01/16 16:08:13: Cinco: hahahaha

01/01/16 17:38:56: Guilherme Marques: Hahahaahhaah

01/01/16 17:39:02: Guilherme Marques: ❤ feliz ano novo pessoas 
bonitas :)

01/01/16 18:00:07: Indianara Siqueira: Gente esqueci meu chaveiro 
com todas as minhas chaves na Nuvem ontem bêbada.
Se alguém encontra guarda pra  mim por favor.

01/01/16 18:01:42: Indianara Siqueira: Meus poros e x
expelem álcool.Preguiça de descer pra colher um Coco.Acho que Coco 
já devia nascer gelado.

01/01/16 18:02:16: Ana Fradique: parto de coco gelado

01/01/16 18:02:34: Ana Fradique: uau

01/01/16 18:03:42: catarina saraiva: Queridxs, tirei uma carta para 
a nuvem. Saiu o oito de espadas. Oito significa caos que é claro, a 
nossa situação constante. Do caos e no caos se constrói tudo, sem 
uma organização definida, sem uma regra estabelecida. Mas o caos 
também é uma metodologia, uma forma de estar, é só preciso saber 
estar. O oito de espadas é a preparação. Isto significa que o caos 
que a casa atravessa é um momento de preparação para algo, que neste 
futuro próximo todo o caos que surja pretende preparar a casa para 
uma outra etapa. Fica aqui dito ;)
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01/01/16 18:04:30: Ana Fradique: bruxinha de coimbra

01/01/16 18:26:12: Indianara Siqueira: <video omitted>

01/01/16 18:27:08: Ana Fradique: lindo!

01/01/16 18:27:14: Indianara Siqueira: Saiu da gráfica.Agora é 
lançar.
O calendário Prepara Nem 2016 ficou pronto.Obaa

01/01/16 18:28:16: Indianara Siqueira: https://m.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=SOHVKWXcxzo

01/01/16 18:28:40: Indianara Siqueira: O vídeo do 
benfeitoria.Divulguem.

01/01/16 18:34:08: Ana Fradique: bom demais

01/01/16 21:24:49: Ynaie Dawson: Feliz ano todo meu povo 
maravilhoso!! Vcs tod@x que fazem a aventura dessa casa ser puro 
prazer,  no caos e na transformação, nas festas e nas causas, a 
preparação já  tá rolando, somos tod@x preparad@x!!! Que venha dois 
mil é de vocês porque a gente merece muuuito maissssss!!!! Muito axé 
com amor!!! Beijos nos ❤F @ G ? ❤F ? @ G F ❤@ ? G G ❤@ ? F @
❤@ G ? ? ❤@ F ? G @ ❤@ F F ? @ ❤G ❤F ? @ G @ ❤F ❤@ ? G ❤@ F
G @ ? F G F

02/01/16 00:53:00: Cinco: BOM DIA 2016

02/01/16 13:16:52: Ana Fradique: oh cinco, vou te dar umas aulas de 
danças ehhehe

02/01/16 14:54:37: Cinco: hahaha

02/01/16 14:54:55: Cinco: mas eu danço, existe testemunha

02/01/16 14:56:07: Cinco: <o/ \o\ /o> /o/ <o> ?o<  \o/

02/01/16 15:53:15: Ana Fradique: a hh só em privado, estou vendo. 
testemunha singular eheh

02/01/16 16:06:51: Cinco: tem alguém na casa?

02/01/16 17:05:03: Cinco: mesas ok

02/01/16 17:05:11: Cinco: 0

02/01/16 17:05:30: Cinco: <image omitted>

02/01/16 17:11:26: Cinco: alguem sabe se tem desses encostos em 
algum lugar?

02/01/16 17:11:42: Cinco: <image omitted>
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02/01/16 17:12:08: Cinco: consertei uma que tava sem parafusos, dai 
tem duas sem encosto e nao encontro

03/01/16 11:22:07: Indianara Siqueira: <image omitted>

03/01/16 11:22:45: Indianara Siqueira: Calendário Prepara Nem 
pronto.Agora é  fazer o lançamento.

03/01/16 12:36:30: Mariana Santarelli: Vamo fazer uma festa?

03/01/16 14:40:20: Ynaie Dawson: B B H I J I * * * H H J J J K
K B B I

03/01/16 14:41:39: catarina saraiva: Quero olhar nas minhas mãos 
Indi!

03/01/16 14:42:00: catarina saraiva: Cinco, arrasou nas mesas e 
cadeiras!

03/01/16 15:00:19: Indianara Siqueira: Sim vamos.

03/01/16 15:06:55: Indianara Siqueira: Nota de repúdio à Taverna Pub 
– Natal/RN

Nós, movimento organizado de profissionais do sexo que lutamos pelos 
direitos humanos, pelas liberdades individuais e pela dignidade dos 
seres, repudiamos veementemente a postura do estabelecimento Taverna 
Pub (localizado em Ponta Negra – Natal/RN), que afixou em sua 
entrada a seguinte advertência “A Taverna Pub reserva-se ao direito 
de impedir a entrada de pessoas que estejam em desacordo com o 
ambiente proposto pela casa (exemplo: chinelos de dedos, camisetas 
regatas, roupas transparentes fantasias ou máscaras) como também 
pessoas travestidas de homem ou mulher”, mensagem de cunho 
transfóbico, que desrespeita a identidade de gênero de travestis e 
pessoas transexuais,bem como desrespeita trabalhadores sexuais 
contribuindo para o stigma que esses profissionais sofrem.O trabalho 
sexual não é crime e pelo Codigo Brasileiro de Ocupações 5198-05 do 
Ministério do Trabalho é reconhecido como ocupação nos dando o 
direito a pagar inss.
A Taberna Pub mostra sua discriminação contra pessoas pobres e 
negras também,já que ao averiguarmos as fotos do local muitas 
pessoas lá dentro estão de bermudas,roupa decotada e chinelos.
Vivemos em uma sociedade que marginaliza as pessoas que se 
prostituem, as pessoas por sua idemtidade de gênero,orientação 
sexual,cor,raça,etnia, e classe social.
O pub segue uma tendência cultural de marginalizar pessoas trans 
assinalando que essas pessoas estão sempre associadas a ações 
criminosas deixando explícita a transfobia.Mas deixa claro também 
sua discriminação e misoginia contra mulheres que se prostituem 
usando as roupas dessas mulheres como desculpa para impedir todas as 
mulheres que se vestem com roupas curtas,transparentes e sexy de 
entrar no local.Deixando claro que mulheres não tem direito ao corpo 
e usarem roupas de suas escolhas. Mas permitindo que homens tragem 
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short,bermudas e chinelos conforme está nas fotos do 
estabelecimento.
O referido pub até agora não teve a humildade para reconhecer  o 
erro extremamente preconceituoso e se desculpar pela forma 
excludente que agiu. Ao invés disso, se "retratou" com uma 
justificativa que insulta a inteligência de qualquer um ao afirmar 
que não estava se referindo as pessoas transexuais, e que qualquer 
pessoa (cis ou trans) tem que estar de acordo com o gênero designado 
ao nascimento - o que implica dizer que a boate, além de 
transfobica, é sexista e cissexista ainda (e assumida) porque 
estabelece e obriga que seus clientes a estarem de acordo com  
sistema cisnormativo binarista, o qual deliberadamente impõe e 
estabelece de forma nociva estereótipos de gênero.

Por fim, gostaríamos de salientar que a retratação equivocada do 
estabelecimento só confirma a putefobia, LGBTfobia da casa e de como 
eles erraram miseravelmente em solucionar o problema. Que todos 
saibam que putefobia, 
transfobia,homofobia,lesbofobia,bifobia,racismo,capacitismo,discrimi
nação por classe social, gênero,assim como qualquer outra opressão) 
não passará..

Assinam essa Nota:
Grupo TransRevolução do Rio de Janeiro.
Prepara Nem -RJ. MundoInvisivel.org e CUTS - Central Única de 
Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais.

03/01/16 18:17:04: Indianara Siqueira: Alguém conhece um local Lapa-
centro-zonasul que possa ser emprestado por amor pro Prepara fazer o 
lançamento do Calendário?

03/01/16 18:17:48: Indianara Siqueira: Pra dia 16 janeiro

03/01/16 18:17:57: Indianara Siqueira: Seria uma festa.

03/01/16 18:50:26: Ynaie Dawson: Porque nao pode ser na casa 
Indi? :)

03/01/16 18:58:45: Indianara Siqueira: Já tem evento dia 16 e 
precisamos arrecadar dinheiro pro Prepara Zona Oeste,Baixada mas  
Casa Nem Abrigo.Então queríamos um lugar onde pudessemos vender 
também bebidas e ter a portaria.Precisamos muito de dinheiro pra 
relançar e já gastamos muito.E como damos alimentação e 
transporte,esse aumento de passagens vai elevar mais ainda as 
contas.

03/01/16 22:38:02: Ynaie Dawson: Acho que é uma questão de fazer uma 
proposta pra casa, ter pelo menos a faxina garantida é essencial,  
mas acho que a causa é digna...

04/01/16 08:19:33: Mariana Santarelli: Concordo com Ynaie , a gente 
trabalha voluntário

04/01/16 08:25:38: catarina saraiva: Também estou na mesma. Mas a 
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Indi diz que há um evento marcado no calendário da casa

04/01/16 08:26:00: catarina saraiva: Prazer é poder está marcado

04/01/16 08:26:22: catarina saraiva: Tem que ser mesmo dia 16 , 
Indianara?

04/01/16 11:23:52: Indianara Siqueira: Pode  ser 15 no dia 
reservado.Depois fica muito tarde.

04/01/16 12:12:15: catarina saraiva: Indi, tem prepara nem no dia 
15. É mesmo isso? Vou colocar festa de lançamento calendário prepara 
nem no calendário casa nuvem

04/01/16 12:16:47: Indianara Siqueira: Sim.Tem PREPARA 15.Hoje às 18 
na Nuvem teremos uma reunião de alunes,professores e alguns 
voluntaries pra discutir sobre a festa de lançamento  do Calendario.

04/01/16 12:23:59: Indianara Siqueira: Vai ter alguém na Nuvem às 
18:00 hoje? Estou sem minhas chaves.

04/01/16 13:36:53: Mariana Santarelli: Preciso também saber se tem 
gente na casa, ou que horas vai ter. Léo precisa entrar pra pegar o 
gerador e outras coisas de desprodução da festa

04/01/16 18:36:29: Mariana Santarelli: Indi..... Você ta na casa?

04/01/16 19:18:36: Indianara Siqueira: Estamos na frente sem 
chave.Alguém perto com chave?

04/01/16 19:21:43: Mariana Santarelli: Não consigo ir

04/01/16 19:22:29: Indianara Siqueira: Alguém perto com chave?

04/01/16 20:21:46: Indianara Siqueira: Já estou na casa.Tertuliana é 
magra e entrou pela fresta da porta do bar,pegou minha chave onde eu 
disse que tava,eu abri e desliguei o alarme.
Constatação:Precisamos de no mínimo  roscas urgente.Fácil fácil 
entrar.

04/01/16 21:32:13: Indianara Siqueira: Então.Conversei com Prepara 
Nem.
Nossa idéia é:Um coquetel de lançamento das 18 às  21hrs.Depois a 
Festa das 22hrs  às 5 matina.E nós do Prepara garantimos a 
faxina,ficando o bar e a entrada pro projeto recomeçar depois do 
Carnaval se estendo pra Zona Oeste,Baixada e Niterói.Goiânia e 
Brasília fica a cargo das pessoas desses lugares.

05/01/16 03:53:06: Indianara Siqueira: Estivemos na Nuvem e abrimos 
os trabalhos.Tem arroz e feijão cozido na geladeira podem comer,se 
não deixem que comemos.Mas limpamos e lavamos o que sujamos.
Não esqueçam da porta do bar.Beijas.

06/01/16 13:14:16: Mariana Santarelli: Amores, tem uma trouxa com 
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umas redes e mais o gerador que ficaram aí na casa. Vou buscar 
amanhã. se houver algum problema com isso me avisem que eu passo 
antes.

07/01/16 02:24:56: Indianara Siqueira: Gente a campanha 
#minhaprimeiratransfobia tá bombando.
Já foi mencionada pelo Dia online,Igay do IG,Catraca Livre entre 
outres canais de comunicação.
Divulguem para que mais pessoas trans participem.

07/01/16 18:15:13: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

07/01/16 18:15:13: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

07/01/16 18:27:27: Indianara Siqueira: Tô bêbada de topless a beira 
da piscina inflável.Tô feliz.Mas queria vcs aqui.Vou fazer um luau 
hoje.Venham.

07/01/16 20:14:09: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

07/01/16 21:24:31: +55 21 99287‑2341: <image omitted>

08/01/16 23:22:09: Indianara Siqueira: Alguém sabe qual o código do 
Armário de equipamentos?

08/01/16 23:30:28: Indianara Siqueira: Aqu

08/01/16 23:33:37: Indianara Siqueira: Aquelas

08/01/16 23:34:12: Indianara Siqueira: coisas na  porta garagem são 
pro lixo?

09/01/16 09:18:43: Mariana Santarelli: Tenho quase certeza que 
sim.... Mas confirma aí Edu ou Isa.

09/01/16 09:42:50: e  d u: as coisas que estao encostadas na porta 
da garagem sim

09/01/16 17:30:20: Indianara Siqueira: Ok.Então vou pegar umas 
coisas que vi la.

10/01/16 21:02:07: Indianara Siqueira: Gente no quarto principal tem 
um monte de coisas de um lado marcado não mecha.
E as coisas do outro lado?

10/01/16 21:58:27: Indianara Siqueira: Pessoas.Estive na Nuvem e 
tudo o que tava na porta da garagem separei lonas que vou 
reutilizar,muita coisa dei pros vizinhos, outras foram pro lixo e 
limpei a entrada.Quarta venho retirar o frigo e o carrinho de 
aeroporto.

11/01/16 19:54:36: +55 21 97478‑4955 left

12/01/16 04:47:22: Indianara Siqueira: Então vou perguntar a Nuvem 
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ganhou quanto às custas do Prepara Nem.Vou dizer a vcs:Muitooooooi $
$$$$$$.VárioS projetos tinha Nuvem e Prepara. 
Que que vcs deram pro Prepara Nem?!?!
Porra nenhuma.
Venham me cobrar.Sim vou usar o espaço e não pagarei nada por 
isso .Vcs não podem pagar!?!Deixem que eu pago.Mas me liberem o 
espaço  de vocês : Pessoas cisgeneras nojentas que eu pisarei a 
fundo.

12/01/16 04:48:24: Indianara Siqueira: Que os cisgeneres sejam agora 
escravos de pessoas  trans.

12/01/16 04:49:57: Indianara Siqueira: Ah.E não falem comigo.Só MSG 
e texro.Obrigada

12/01/16 08:27:50: e  d u: Oi Indianara. Primeiro queria te dizer 
que o pagamento foi uma sugestao para ser discutida na assembleia do 
dia 18 e que tudo pode mudar. Mas com conversa ao vivo, serena e de 
prepeferencia sem ataques.

12/01/16 08:30:27: e  d u: Depois respondendo a tua pergunta, que eu 
saiba o prepara foi mencionado como todas as outras atividades na 
casa nuvem em nos unicos 3 projetos que enviamos e ganhamos, e que 
ainda nao revebemos: o Robin Hood e a Monstra de Cinema.

12/01/16 08:32:27: e  d u: Nao gosto nada da sua atitude/estrategia 
de sempre antagonizar trans e cis quando a questao nao tem nada a 
ver com isso. A questao é que a casa está danda prejuizo todos os 
meses e nao podemos aumentar nossa divida e precisamos ser criativos 
para conseguir levantar fundos.

12/01/16 08:34:54: e  d u: Por favor seja mais tranquila nos seus 
posts, converse mais, ataque menos, converse ao vivo sim, nao faça 
ameaças... Nao se sinta atacada porque ninguem esta querendo te 
atacar ou ao teu projeto. pelo contrario, estamos tentando buscar 
solucoes para nao ter que fechar a casa.

12/01/16 08:31:16: Ana Fradique: o oi, só para corrigir, o prepara 
não foi mencionado no projeto Robin, pois é mais antigo. mas 
pensamos nele quando falamos de como usar a grana nas nossas 
reuniões, isso sim. :)

12/01/16 08:31:48: Ana Fradique: e indi, deixa de ser bebida babaca, 
ou então não :p

12/01/16 08:35:41: e  d u: ok ana. entao so ganhamos 25mil para 
fazer a monstra de cinema, que iriamos ganhar com ou sem o 
prepara...

12/01/16 08:31:59: Ana Fradique: bebeda

12/01/16 08:32:20: Ana Fradique: outras formas de mostrar amor são 
melhores
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12/01/16 13:42:43: Indianara Siqueira: Justamente.Como e porque 
vocês nunca se envolveram no Prepara não tem porque citar o 
Prepara,nem vocês, nem a CEDS,nem Superdir,pois deixei bem claro a 
todes que estávamos sobrevivendo de nós mesmos e que ninguém estava 
botando nada e nem se aproveitando do nome do projeto.

12/01/16 13:46:55: Indianara Siqueira: Não é bêbada 
babaca,simplesmente não quero o mesmo envolvimento e vícios de 
editais,projetos,etc e que depois tenhamos que ficar preses em 
prestações de contas de projeto ou financiamento e o kct.
Queremos continuar assim.Com os parceiros que pudemos contar até 
agora,com nossas arrecadações sem que nos usem pra nada.Isso o 
movimento LGB já fez por décadas e nem eles queremos.

12/01/16 13:49:55: Ana Fradique: bem, no Robin não foi mencionado e 
não tem prestação de contas. mas acho que estás a confundir 
atitudes. aqui fazemos trocas pelas causas,  nao aproveitamentos..

12/01/16 13:49:56: Indianara Siqueira: E estamos vendo um espaço já 
pro Prepara desde que começou a coisa de aluguel de espaços.Logo 
também sairemos.Estamos vendo se antes do Carnaval.

12/01/16 13:54:10: Indianara Siqueira: Ah Edu e sobre antagonizar 
cis e trans vc não tem que gostar ou não.

12/01/16 14:02:00: Indianara Siqueira: Até que façamos isso vou 
voltar a pagar mensalidade fixa.Ficamos assim.

12/01/16 14:35:09: Paula Gorine: Não? Não tem que gostar por quê? 
Não fazemos parte de um coletivo, em que discutimos e decidimos 
juntos sobre o espaço comum que compartilhamos? Espaço q não é 
apenas físico, mas Tb simbólico, porque estamos trabalhando com 
modos de agir e pensar e amar no mundo e na sociedade, que estão 
dentro e fora da casa? E esse espaço mesmo do zap, Tb compartilhado, 
não é coletivo e por isso todos podem se sentir ofendido em alguma 
medida, maior ou menor. E parece razoável a frase em q cis serão 
escravos de trans? Não estamos todos lutando pelo que temos em 
comum, que me parece estar mais ligado ao amor q à prisão? A 
liberdade não deveria ser uma luta para e por todos nós? Eu 
realmente ainda não entendo certas pontuações. Eu particularmente 
acredito q minhas ações é q me constituem como gente e sou avessa à 
rótulos. Escolhermos estar num coletivo, e por isso podemos nos 
olhar com mais afeto e igualdade, não?!

12/01/16 14:38:15: Indianara Siqueira: Não é.

12/01/16 14:39:51: Indianara Siqueira: Dói né.Que bom.

12/01/16 14:41:24: Paula Gorine: É. L

12/01/16 14:44:50: catarina saraiva: Indianara, mudando de assunto, 
você vai precisar de voluntários para dia 15? Tinha dito que estava 
disponível mas não sei se ainda precisas.
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12/01/16 14:51:48: Indianara Siqueira: Pois então Paula multiplique 
isso em muitas vezes,em muitas exclusões e muitas lágrimas.Talvez vc 
chegue perto de imaginar uma vida paralela como a nossa onde até em 
boates gays somos proibidas de entrar .Com nossos próprios "irmãos" 
sendo algozes.Talvez vc entenda toda nossa resistência em não nos 
deixar mais manipular e nem usar pra movimentar cifras.
Preferimos que as pessoas estejam juntes conosco.E isso não 
aconteceu em vários momentos do Prepara.
Mas claro,é porque nesses momentos vocês tinham a vida de vocês pra 
levar e não podiam se "doar" um pouco.
Fizemos nós transvestisgeneres.Não queremos que digam "fizemos todes 
juntes".
As pessoas mal sabem realmente como acontece.
Tem pessoas que acham até hoje que o Prepara acontece uma vez por 
semana na Nuvem.Nem conhecem nada sobre e portanto estava 
ali,embaixo de seus narizes.Mas não houve interesse.

12/01/16 14:53:24: Indianara Siqueira: Deixa eu ir que o Prepara não 
para e tenho uma reunião com os responsáveis da Biblioteca Parque 
Estadual onde vai acontecer o Prepara Nem de Alfabetização.

12/01/16 14:53:30: Indianara Siqueira: Tchau

14/01/16 15:23:25: Daniel  Santos: Oi india, coloquei os livros do 
prepara num canta da sala central, estamos retomando as atividades 
no lab. Beijoss!!

14/01/16 15:49:36: Daniel  Santos: <image omitted>

16/01/16 04:39:21: Indianara Siqueira: Obrigada casa nuvem por hoje 
estarem com as travas.Não Obrigada pela transfobia de vcs nãO  
participarem conosco. Bando de gente transfobica.Não confirmasem que 
estariam presentes.Vou detonar vocês. Somos nota travas  por nós. 
Sues  ridículas inclusivas decmerdam

16/01/16 04:41:03: Indianara Siqueira: Inclusive  porra nenhuma. 
Fazemosco  a festa.Quero que vcs transfobicos de merda se fixam.

16/01/16 04:42:16: Indianara Siqueira: E vou tacar fogo na Nuvem 
transfobica com vocês dentromQueimem miseráveis exploradores da 
miséria humanam

16/01/16 04:42:36: Indianara Siqueira: Sim sou bababaca

16/01/16 04:43:28: Indianara Siqueira: Seus putos e suas putas.

16/01/16 05:42:53: Indianara Siqueira: Nenhum de vocês conosco.Mas 
sobrevivemos e eu sou babacam.Né  ANAS.

16/01/16 05:43:27: Indianara Siqueira: Vai respondam hipócritas.

16/01/16 08:23:45: catarina saraiva: Sem hipocrisias, ontem 
perguntei se era preciso ajuda e você não respondeu. Veio-me a 
menstruação com muita dor, infelizmente. Espero que tenha corrido 
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bem Indianara.

16/01/16 09:14:23: e  d u: Indianara por favor retira seu post do 
facebook. Ta muito feio. Não participar não pode ser transfobia além 
do mais depois de tudo que vc anda postando

16/01/16 09:55:37: e  d u: Poxa que pena que você ataca e tenta 
destruir o próprio espaço que te acolhe e te apoia mesmo sem a 
presença cotidiana que vc sente falta

16/01/16 09:57:31: e  d u: Essa sua necessidade de maior interação e 
mais proximidade de todos não rolou por n motivos, mas esse tipo de 
atitude que você ta tendo agora só faz distanciar ao invés de 
aproximar

16/01/16 09:58:08: e  d u: E é mto injusto com a casa publicamente

16/01/16 10:30:48: e  d u: Imagino que você deve estar muito triste 
e eu também estou... Mas não é com agressão que se conquista amor ou 
interesse. Vamos buscar outras formas de falar sobre essa ausência 
de todos que vc sente. Talvez uma boa conversa fora do momento de 
tensão com tempo e amor sobre a mesa seja o melhor caminho

16/01/16 10:33:35: e  d u: Mas por favor não leve essa sua tristeza  
de forma pública no face dessa forma. A Isa vai ficar arrasada qd 
acordar hoje.

16/01/16 10:33:51: e  d u: Por favor retire o post
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