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Oi! Tudo bem? 
Que bom ter você aqui!!
A gente já sabe que a organização é capaz de mudar nossas vidas e trazer 

benefícios inclusive para nossa saúde, né?

Por isso, ajudar os outros a transformar suas vidas por meio da organização 

é nossa grande motivação. Não tenho dúvidas em afirmar que essa é nossa 

grande PAIXÃO!

Não sei se vocês sabem ou se também sentem isso, mas as duas maiores 

“dores” dos nossos clientes são a falta de espaço e a falta de tempo para cui-

darem das suas casas, suas coisas, suas roupas... e são esses os problemas 

que resolvemos em cada atendimento, cada consultoria.

Nós sempre trazemos dicas aqui pra vocês em nossos e-books (conheçam os 

outros AQUI), mas dessa vez, nossas dicas são especiais para os noivinhos! 

Trouxemos 5 dicas vão ajudar vocês a prepararem suas listas de casamento, 

sem aqueles presentes que acabam se tornando grandes micos!

Essa hora é sempre complicada, né? Sair da casa dos pais, saber exatamente 

o que precisa ser comprado para montar uma casa e o que vai ser realmente 

útil pode nos deixar cheios de dúvidas. 

Bom, pode ser que você ainda não conheça nosso trabalho, então, antes, 

vou me apresentar aqui.

A gente
��ganiza



www.agenteorganiza.com.br

Sou a Mylena! Prazer!
Nascida e criada em São Paulo/SP, me formei advogada e atuei nesse mercado por cerca de 15 anos, 

trabalhando em grandes escritórios da capital paulista e em departamentos jurídicos de grandes 

bancos e de empresas dos ramos de alimentos e editoração gráfica.

Eu realmente gostava do meu trabalho, mas o que sempre fazia meus olhos brilharem era a 

possibilidade ajudar as pessoas a mudarem suas vidas com a organização. 
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Decidida então a me dedicar a fazer meu coração bater mais forte, busquei me qualificar e me 

especializar em cursos e escolas pioneiros no assunto. Foi aí que surgiu a A GENTE ORGANIZA. 

(Você já segue nossas páginas nas redes sociais? No Instagram somos @agenteorganiza e no 

Facebook nossa fanpage é facebook.com/A Gente Organiza)

Idealizada e criada por essa paixão, a A GENTE ORGANIZA é hoje uma empresa especializada em 

trazer soluções em organização para seus clientes, tanto em ambientes residenciais como corporativos, 

sempre visando a funcionalidade em todos os trabalhos.

Com uma equipe qualificada, excelentes parceiros, e muito carinho, nosso trabalho é realizado de 

maneira customizada, trazendo adaptações para as necessidades específicas de cada cliente.

Além de irmos até você para organizar, a A GENTE ORGANIZA também faz consultorias remotas, online, e 

realiza workshops e palestras presenciais por todo o país.

Aliás, nosso amor pela organização é tão grande, que usamos isso até em trabalhos voluntários, sabia? 

E vou te contar uma coisa: esses trabalhos ajudam muito mais a nós mesmos do que aqueles que a 

gente tenta ajudar! 
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dicas para sua
lista de casamento

Sabe aquela máquina de pão que sua mãe tem em casa e nunca usa? Pois é... a 

verdade é que você provavelmente também não precise dela...

Então antes de montar sua lista de presentes, dá uma olhada aqui nessas dicas e 

depois me conta o que vocês ganharam!

Cuidado com listas prontas disponíveis na internet
Essas listas podem até te dar um norte, uma direção, pra 
saber por onde começar, mas definitivamente elas não 
sabem nada sobre a sua vida ou sobre o gosto de vocês. 
Por isso, cuidado com elas!
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2 Lembre das suas tradições 
Se vocês seguem tradições religiosas, ou de família, 
tradições regionais, etc., lembre de incluir esses itens na 
sua lista! O pessoal do Sul não pode ficar sem a cuia 
para o “chima”, não é? Tem também a cuscuzeira que 
não pode faltar pro pessoal do Nordeste! E é tão gostoso 
poder manter as tradições, curtir esses momentos em 
casa, com a família, que realmente esses itens das suas 
tradições não podem faltar. Não esqueça deles!

Excessos podem 
ser perigosos

Pensa comigo uma coisa: um fogão de uso doméstico 
tem 4, 5 ou 6 bocas, certo? Pra que é que você precisa 
de 3 ou 4 jogos de panelas, com meia dúzia de panelas 
em cada um? A menos que vocês trabalhem com 
cozinha, conheçam e usem técnicas diferentes, para 
aplicar com essa variedade imensa de panelas, é pouco 
provável que você vá usar tudo isso...
Outra coisa que nós vemos muito nas casas dos recém-
casados são grandes e completos jogos de utensílios de 
prata. Todos sem uso. Todos esquecidos nos fundos dos 
armários. Uma judiação...
Pedir essas coisas pode não ter nada a ver com a sua 
vida, sua rotina, com as pessoas que você costuma 
receber em casa. Então tê-las em sua lista vai ocupar 
espaço de outros presentes que poderiam ser mais úteis 
e tê-los em seus armários também. Pense nisso!
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Detalhes técnicos são importantes 

Seu gosto também conta, sabia? 

Uma coisa que muita gente esquece de colocar na lista são os detalhes técnicos 
dos presentes. E aí acabam ganhando eletrodomésticos com voltagem errada, 
geladeiras que abrem a porta para o lado oposto do que precisavam nos seus 
projetos de cozinha (e então tem aquele trabalhão de chamar a assistência técnica 
para virar a porta pro outro lado...), ou até ganham fogões com saída para gás 
encanado, enquanto têm gás de botijão.
Você não quer ter que passar por esse tipo de problema, bem nesse momento 
em que vocês estão se preocupando com reforma do apartamento, festa de 
casamento, detalhes da lua de mel e tantas outras coisas, né?

E por último, mas também muito importante, são 
os gostos de vocês! Coloque em sua lista, sem dó, 
a cor, o tamanho, e todos os detalhes do modelo 
dos presentes que vocês querem ganhar. Ter que 
ir à loja depois só pra trocar seu liquidificador 
amarelo por um vermelho do mesmo modelo vai 
ser pura perda de tempo. 
E perder tempo pra se curtir é coisa que o recém 
casado não quer nem pensar em fazer, certo? 😉
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Espero que você tenha gostado destas dicas e que seu casamento seja lindo! 
Me conta depois como ficou sua casa? 

Ah! Manda fotos pra gente ou marca a 
@agenteorganiza nas redes sociais! 
Vamos adorar ver tudo por aí! 

Bom, se você chegou até aqui, é porque gostou mesmo, né? (Ufa!) Então, quero te 
fazer um convite! Como vocês me pediram, estou criando uma lista de pessoas que 
vão receber outros conteúdos como esse em primeira mão. Se você quiser fazer 
parte dessa lista, me avisa mandando um e-mail para contato@agenteorganiza.
com.br e só escreve no assunto aquilo que te interesse (por exemplo: se você quiser 
dicas sobre organização de closets, escreve no assunto “closet” e me envia!). 
Assim você não vai receber e-mails de assuntos que não te interessem!
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