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Festa de posse da Diretoria Gestão 2020/2021 abriu ações do projeto Março é Mulher
Um descontraído jantar marcou a posse da Diretoria
Gestão 2020/2021 da BPW Londrina, no dia 12 de março,
no Buﬀet Laguna. O evento reuniu várias mulheres de
organizações sociais e empreendedoras de Londrina e região,
representantes do poder público, convidadas, associadas
e familiares. A contadora Terezinha Esquiante iniciou os
trabalhos como presidente com o propósito de fomentar novas
oportunidades de negócios e de crescimento pessoal para as
associadas. A diretoria é composta pela farmacêutica Daianny
Festti Sussai (Primeira Vice-Presidente), a empresária Eliane
Dutra (Segunda Vice-Presidente), a publicitária Luciana Costa
Oliveira (Primeira Diretora Secretária), a contadora Priscilla
Rocha Vidotte (Primeira Diretora Financeira), a empresária
Angela Roeder (Segunda Diretora Financeira) e a contadora
Silvia Imaculada de Lima como ex-presidente. A pedagoga
Rossana Gontijo Lobo compôs a Diretoria como Segunda
Diretora Secretária, mas teve que se afastar da BPW por

Silvia, Priscilla, Luciana, Daianny, Terezinha, Eliane, Rossana e Angela

motivos pessoais. A jornalista Elizabeth Debertolis passou a
integrar a Diretoria no cargo de Segunda Diretora Secretária.
A festa de posse fez parte do projeto nacional Março é Mulher.
As fotos são da fotógrafa Jéssica Pizza.

Foto oficial com as associadas que participaram da festa de posse

Palavra da Presidente

Caras Associadas,

Aprendizado é a palavra que melhor
deﬁne o ano de 2020.
Em março, quando iniciamos os trabalhos desta gestão,
tínhamos muitos planos de eventos presenciais. Logo após
a festa de posse, tivemos que cancelar toda a agenda já
pronta do projeto Março é Mulher. A pandemia de Covid-19
mudou a nossa rotina e precisamos nos adaptar a medidas
de segurança sanitária que exigiram isolamento social, uso
de máscaras e higiene constante das mãos. Tivemos em
nosso grupo algumas associadas que foram contaminadas
pelo novo coronavírus, eu inclusive. Apesar da gravidade
do momento, a BPW Londrina não fechou a agenda e

buscou novas formas de comunicação, usando todos os
meios possíveis para manter suas associadas unidas e bem
informadas. Os encontros online foram semanais entre
maio e outubro, ora com convidadas especiais, ora com
as associadas apresentando seus serviços e negócios. Foi
gratiﬁcante realizar tantas atividades podendo contar com
a participação sempre de um grande número de associadas.
Para 2021, a diretoria prepara uma agenda ainda mais repleta
de eventos com objetivo de trazer informação atualizada
para capacitar nossas associadas e prepará-las para as
novas formas de fazer negócio. Vamos juntas celebrar novas
conquistas!

Que venha 2021!

Terezinha Esquiante
Presidente da BPW Londrina - Gestão 2020/2021

Perﬁl da Presidente

Amizades duradouras e
parcerias de negócios
A busca constante pela atualização
proﬁssional e desenvolvimento pessoal sempre
motivou a contadora Terezinha Esquiante a
participar de grupos e organizações sociais e de
trabalho. “Nestes núcleos formamos amizades
duradouras e estabelecemos ótimas parcerias
de negócios”, diz Terezinha, presidente da
BPW Londrina Gestão 2020/2021. Com 25
anos de atuação em contabilidade, ela comanda
o escritório Antecon Contabilidade juntamente

Terezinha Esquiante
Presidente Biênio
2020/2021

com o marido e os ﬁlhos. É associada da BPW
Londrina desde 2015, tendo participado da
diretoria em várias gestões. Além da BPW,
Terezinha Esquiante faz parte da Câmara da
Mulher Empreendedora e Gestora de Londrina,
da Associação das Mulheres Contabilistas de
Londrina e da Associação Feminina da Loja
Londrina. “Sempre me encantei com o trabalho
e as ações desenvolvidas pela BPW, justamente
por valorizar a mulher de negócios. Na BPW
vejo muito companheirismo entre as associadas
e muita disposição para o empreendedorismo”,
aﬁrma a presidente Terezinha Esquiante.
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SEJA NOSSA
ASSOCIADA!
SE VOCÊ É UMA MULHER
EMPREENDEDORA, ASSOCIE-SE.
Para fazer parte da BPW Londrina você
deve participar de pelo menos dois
eventos e ser apresentada por duas
associadas. Confira nas redes sociais
(Facebook e Instagram) a programação
de eventos. Conheça mais sobre a
história da BPW Londrina acessando o
site www.bpwlondrina.com.br

A pandemia de Covid-19 teve consequências diretas na
economia. A diretoria da BPW Londrina, com objetivo de
amenizar esta situação, subsidiou as mensalidades das
associadas em R$ 20,00 durante seis meses.

Parcerias

CONFAM

BPW Brasil realiza em 2020
a primeira CONFAM online
A XXXII Confam - Convenção da Federação das
Associações de Mulheres de Negócios e Proﬁssionais
teve
como
tema
“Conectividade,
integração,
compartilhamento: Mulher BPW na nova era digital”.
Pela primeira vez na história da entidade, a convenção
foi inteiramente online, via plataforma Zoom e reuniu o
maior número de participantes: 385 associadas de todo
o Brasil. A programação incluiu várias atividades de
capacitação e de integração com as atividades da BPW.
Mesmo virtual, a convenção manteve as homenagens às
associadas destaque, maior delegação, casos de destaque
e a tradicional Cerimônia das Velas. A presidente da BPW
Londrina, Terezinha Esquiante, apresentou como caso de
destaque o evento online Compartilhe-se.

Angela Roeder é homenageada
como Associada Destaque

A graduação em Arquitetura com pós em Segurança do
Trabalho deu lugar à vocação para empreender e, hoje, a
associada da BPW Londrina Angela Roeder comemora 15
anos à frente da franquia Sapataria do Futuro e Costura
do Futuro em Londrina. Angela Roeder é associada
da BPW Londrina desde 2002. Nesses 18 anos, Angela
sempre participou das reuniões e atividades, e fez parte da
diretoria em várias gestões. Na gestão atual, ela ocupa o
cargo de Diretora Financeira. “A BPW faz parte da minha
vida. Tudo o que faço na Associação é com muito amor”,
aﬁrma Angela. Sua participação na BPW tem apoio total
do marido e dos três ﬁlhos.
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Eventos Online

Projeto Compartilhe-se online gera expectativa
e amplia a conexão com as associadas

No dia em que a BPW Londrina realizou a cerimônia de
posse da Gestão 2020/2021, seu primeiro evento presencial
deste ano em 12 de março, foi decretada a pandemia do novo
coronavírus. Uma semana depois, o segundo evento presencial
teve que ser adiado e assim aconteceu com os demais.
Seguiram-se dias de incertezas e diﬁculdades para todas as
associadas e seus negócios. Aos poucos, os encontros online
passaram a se integrar à rotina e à agenda da BPW Londrina,
sempre abordando os temas sérios da atualidade.
Em junho, a Diretoria empenhou-se na realização do evento
Compartilhe-se, uma ação que levasse carinho, amizade e
apoio emocional para as associadas. O tema escolhido foi
Vida Leve, com palestras sobre Felicidade e Harmonização de
Vinhos. Empresas das associadas ofereceram os brindes e a
diretoria montou uma sacola, o Kit Amizade, contendo uma

máscara personalizada, um frasco de álcool em gel 70%, uma
agenda da BPW Londrina, uma semi-joia e uma minigarrafa
de vinho. Cada associada recebeu o kit em seu endereço com
o compromisso de abri-lo somente no dia e hora da reunião
virtual, gerando uma grande expectativa que movimentou
positivamente o grupo no Whatsapp.
E dia 30 de junho, às 19h00, foi realizado o evento
Compartilhe-se Vida Leve via plataforma Zoom. Foram
muitos os depoimentos emocionantes das associadas,
relatando como se sentiram acolhidas e mais fortes com o
carinho do Kit Amizade, um presente especial que trouxe
leveza a um momento de reclusão forçada. O evento online
reuniu 45 associadas, quórum que raramente é obtido em
ações presenciais. A minigarrafa de vinho foi aberta ao ﬁnal
do encontro, quando todas ergueram suas taças para brindar
a amizade com muita alegria.

Igualdade começa com apoio mútuo entre as mulheres
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Equidade salarial, de oportunidades e de qualiﬁcação entre
homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo é o objetivo
do Projeto Internacional Trabalho Igual. Salário Igual. (TISI),
realizado pelas BPW’s em vários países. A BPW Londrina
realizou o Projeto TISI por meio de uma conferência online,
em parceria com a Comissão da Mulher Advogada da OAB
Londrina.
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O tema Equidade e Humanização no Mercado de Trabalho
teve como palestrantes Dra. Vânia Queiroz, advogada,
presidente da OAB Londrina e associada da BPW Londrina,
e a empresária Eliane Dutra, da Dleane Semijoias Atacado e
Varejo, segunda vice-presidente da BPW Londrina.
A presidente Terezinha Esquiante foi a mediadora do evento
que reuniu associadas de Londrina e de outras BPW do país,
além de advogadas e empresárias convidadas. As palestrantes
esclareceram dúvidas e ressaltaram a importância do
apoio mútuo entre as mulheres para vencer as barreiras do
preconceito e valorizar o trabalho da mulher.

Parcerias
Março é Mulher

MULHER E SAÚDE PLENA

Eventos online abordam a saúde
física e emocional da mulher

BPW NEWS LONDRINA

A quinta edição do Projeto Nacional Março é
Mulher realizada pela BPW Londrina iniciou com a
programação de 04 eventos abertos ao público em
geral. Mas, as restrições impostas pelas medidas
de prevenção à pandemia de Covid-19 provocaram
alterações. O primeiro evento foi realizado conforme
a previsão inicial. Os outros 03 foram realizados
pela internet. No 12 de março, foi realizado o Jantar
e Cerimônia de Posse da Diretoria 2020/2021 da
BPW Londrina, como destacamos na capa deste
informativo.
O tema central Mulher e Saúde Plena - Desaﬁo
em 2020 inicialmente foi programado como evento
presencial para o auditório da OAB Londrina. O
objetivo, além de levar informações importantes
e atualizadas para o público, era arrecadar kits de
higiene pessoal feminino que seriam doados para
entidades que abrigam mulheres em situação de
risco. Este evento foi cancelado devido à pandemia. O
tema central deste projeto nacional foi abordado em
outros dois eventos via internet.
Em parceria com a OAB, a BPW Londrina
realizou um bate-papo online, via Instagram, no dia
27 de março. O tema “Violência Doméstica, inimigos
em casa” foi abordado pela advogada Jaqueline
Amendola Heinzl e pela delegada Magda Hofstaetter.
Esta Live foi realizada em parceria com a Comissão
da Mulher Advogada da OAB Londrina e a Polícia
Civil do Paraná.
O tema “Saúde Física e Emocional da Mulher”
foi abordado pelo casal de médicos Dr. Vagner Vieira
(endocrinologista) e Dra. Amanda Vieira (psiquiatra),
em um bate-papo online via Instagram, no dia 31 de
março. Esta Live também foi realizada em parceria
com a Comissão da Mulher Advogada da OAB
Londrina.
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Doando Vida

Projeto Doando Vida
Lives destacam a doação de
sangue e de leite materno
Há 08 anos, a BPW Londrina realiza a campanha Doando
Vida, no mês de setembro, com objetivo de conscientizar sobre
a importância da doação de órgãos, tecidos, sangue, medula
óssea e leite materno. Este ano, em função da pandemia, as
atividades da campanha foram realizadas online. O projeto
Doando Vida é realizado por todas as BPW do país. A abertura
do projeto foi realizada com uma Live no Instagram dia 01 de
setembro. Dr. Fausto Trigo, médico hematologista, diretor do
Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina, e Daianny
Festti Sussai, farmacêutica, diretora técnica da Pharmadelle

Farmácia de Manipulação e vice-presidente da BPW Londrina
falaram sobre doação de sangue e medula óssea. Dr. Fausto
explicou como se faz o cadastro nacional de doador de medula
óssea e esclareceu mitos acerca da doação de sangue. No
dia 15 de setembro, o tema da Live no Instagram foi “Leite
Materno, doação que alimenta vidas!”, que foi exposto por
Alana Fernandes, enfermeira intensivista e consultora em
amamentação e cuidados com o recém-nascido. A presidente
da BPW Londrina, Terezinha Esquiante, foi a mediadora.

BPW Londrina divulga projeto Doando Vida na
9ª Edição do Dia da Sergipe

A vice-presidente, Daianny Festti Sussai com o repórter
Derri Francis da Rede Massa Londrina

Dia 19 de setembro, das 9h00 às 16h00, a programação da Rede Massa foi
toda voltada à Rua Sergipe, ponto tradicional do comércio londrinense. A vicepresidente da BPW Londrina, Daianny Festti Sussai, participou de entrevista ao
vivo no programa Primeiro Impacto, divulgando as ações do Projeto Doando Vida.
A campanha Dia da Sergipe é promovida pelo Grupo Gestor da Rua Nova Sergipe
e pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, com o intuito de unir empresários de
uma das ruas mais movimentadas de Londrina, com mais de 530 CNPJs ao longo
de oito quadras, para fortalecer seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.
A BPW Londrina integra o grupo gestor da Rua Nova Sergipe que é composto por
diversas entidades, entre elas, o Sistema Fecomércio Sesc Senac, Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora de Negócios de Londrina, Sebrae/PR, Rede Massa,
ACIL, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval Londrina e Região),
Prefeitura de Londrina, Secretaria de Cultura, UEL, Unopar, Uniﬁl, com apoio do
Sindicato dos Salões de Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares do Estado do
Paraná (Sincap) e Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográﬁco e
Cinematográﬁco no Estado do Paraná (Sindióptica Paraná).
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26 de agosto
Dia de comemorar
o BPW Day
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90 anos da BPW
Internacional
33 anos da BPW
Brasil
Business and Professional Women é uma das redes
internacionais de mulheres de negócios e proﬁssionais mais
inﬂuentes no mundo, com aﬁliadas em mais de 100 países
nos 5 continentes. Associadas da BPW Londrina celebraram o
BPW Day durante reunião virtual, aproveitando para fazer a
tradicional foto vestindo amarelo.

Entrega de alimentos na Secretaria
de Assistência Social

Entrega de agasalhos e alimentos no
Jardim União da Vitória

Campanhas arrecadam alimentos e agasalhos
A BPW Londrina participou de várias campanhas de
arrecadação de alimentos e agasalhos. Juntamente com o
SESCAP-LDR e Associação Feminina da Loja Londrina, foram
entregues 32 cestas básicas para a Secretaria Municipal de
Assistência Social e materiais de limpeza para a Casa de
Apoio Amigos do HU. Com o Coletivo Black Divas, Associação
Nós do Poder Rosa e Provopar, foram entregues agasalhos e
alimentos no bairro União da Vitória.

Espaço virtual da BPW Londrina uniu as associadas

Eventos Online

A pandemia de Covid-19 impossibilitou a realização de eventos presenciais e a diretoria da BPW Londrina intensiﬁcou as
ações por meio virtual, adquirindo assinatura própria da plataforma Zoom. As Lives no Instagram e os encontros e palestras via
Zoom passaram a fazer parte da agenda das associadas. Foram abordados os mais diversos temas da atualidade, com objetivo
de preparar as associadas para esse novo momento, o chamado “novo normal”, especialmente nos negócios. As tradicionais
reuniões mensais na sede da BPW também foram transferidas para o espaço virtual, incluindo apresentações descontraídas
e mini palestras. O Zoom da BPW Londrina também está disponível, gratuitamente, para as associadas utilizarem em suas
empresas, negócios ou serviços.
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Outubro Rosa

Um relato de amor e coragem!
Bate-papo virtual marcou as
atividades do Outubro Rosa

Dalva e a filha Daianny durante o encontro via Zoom
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Ter coragem para enfrentar o câncer de mama e
suas várias complicações, manter a saúde emocional
e ainda encorajar a família foi um grande desaﬁo
vencido por Dalva Teixeira Festti. Ela apresentou seu
relato emocionante de luta contra o câncer durante
uma palestra virtual, via Zoom, com as associadas
da BPW Londrina. Dalva é mãe da vice-presidente
Daianny Festti Sussai. Outubro Rosa é o mês de
conscientização e prevenção ao câncer de mama e
a BPW Londrina abraça essa campanha mundial.
Daianny conduziu o bate-papo relatando como a
família recebeu a notícia sobre a doença da mãe e
como encontraram forças através da união e do amor.
A programação do Outubro Rosa também contou
com a Live A felicidade de ser mulher, um toque sutil!,
com as associadas Danielle Leonel, ﬁsioterapeuta e
neurolinguista, e Rossana Gontijo, psicopedagoga. A
Diretoria da BPW Londrina presenteou as associadas
com um pin em formato de laço na cor rosa que foi
usado nos eventos online e ações de conscientização
e prevenção do câncer de mama. Metade do valor
investido na compra foi revertido para o Hospital do
Câncer de Londrina.
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Parcerias

