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O que é
Cida Cachos ?

Amor & Cuidados

O Cida Cachos é um blog que trata sobre cuidados com cabelos
crespos e cacheados, que existe a pouco mais de três meses e 
vem conquistando leitores fiés. O público são em sua maioria 
mulheres de 14 a 45 anos, espalhadas pelo mundo. 

O blog tem o ideal de ajudar cacheados (as) a cuidarem e 
amarem seus cabelos com muita auto-estima, dicas, inspirações, 
receitas caseiras, resenhas de produtos e muito amor <3 



Quem é a
Cida dos Cachos ?

A Aparecida Nascimento tem 22 anos, 
carioca e amante dos cachos! Formada como

Técnica em Segurança do Trabalho e 
cursando graduação em Enfermagem, divide 

também o seu tempo com o Blog, para 
compartilhar com as pessoas os cuidados 

com o cabelo. Muito sonhadora, almeja 
alcançar muitas cacheadas e inspirá-las a 

amarem e cuidarem de seus cachos!
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Por que anunciar no

Os leitores do Blog Cida Cachos são sedentos de 

novidades, conhecimento e independência. São 

pessoas que buscam se amar do jeito que são e 

por isso buscam inspiração pra ajudá-los. São 

estudantes, blogueiros, pessoas criativas que 

influenciam o meio em que vivem, com suas 

peculiaridades e pelo modo de ser! 
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Publieditoral
O post publicitário será 
vinculado como parte do 

conteúdo editoral do blog, com 
linguagem adaptada ao seu estilo.

O post será replicado nas 
redes sociais do blog. 

Todo conteúdo patrocinado 
será claramente identificado 

para os leitores. 

Para outros tipos de 

parceria, entre em contato 

por e-mail.



Adorei suas dicas!!

Cida amo suas dicas! Que vc tenha 

muito sucesso com seu blog garota! Da 

pra perceber que vc é apaixonada por 

cachos!Bj!

…. Achei tudo lindo e de 
muito bom gosto …

Que o blog possa ajudar muitas 
meninas aceitar a beleza que elas 
têm não o que a mídia propaga.
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