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Terezinha Esquiante, Elizabeth Debertolis, Luciana Oliveira, Angela Roeder, Silvia de Lima, Daianny Festti Sussai, Vania Queiroz, Renata Mello, Cilmara Caldeirão e Mara Silvestre

Diretoria Gestão 2022/2023 | Fortalecimento da mulher e dos negócios
A 16ª Diretoria da Associação de Mulheres de Negócios
e Proﬁssionais - BPW Londrina, tendo como presidente a
farmacêutica e Diretora Técnica da Pharmadelle Daianny Festti
Sussai, tomou posse em um jantar descontraído, realizado no Loft
Empório Guimarães, com a presença de associadas, familiares,
amigos e convidados. A Posse da Diretoria Gestão 2022/2023 reuniu
várias mulheres líderes de organizações sociais e empreendedoras
de Londrina e região, e também representantes do poder público,
do judiciário, além de empresas e entidades parceiras.
“Estamos iniciando com entusiasmo essa Gestão na BPW
Londrina, com uma diretoria de mulheres, comprometidas e
dispostas a buscar soluções e capacitação, desenvolver ações,
realizar projetos e alcançar o nosso maior objetivo que é
fortalecimento da mulher”, aﬁrmou a presidente da BPW Londrina
Daianny Festti Sussai.
A presidente da BPW Brasil Margarida Yassuda enviou
mensagem especial saudando a posse e desejando grande sucesso
para a presidente Daianny. O lema da presidente Margarida é
“andorinha sozinha não faz verão” e, na mensagem, ela fez um
convite para que todas as associadas voem juntas. “A união,
compreensão e tolerância são vitais para o fortalecimento da
BPW”, disse Margarida Yassuda.
A Diretoria Gestão 2022/2023 é composta pelas associadas:
Daianny Festti Sussai (Presidente), Vania Queiroz (Primeira VicePresidente), Silvia Imaculada de Lima (Segunda Vice-Presidente),
Cilmara Caldeirão (Primeira Diretora Secretária), Renata Mello
(Segunda Diretora Secretária), Angela Roeder (Primeira Diretora
Financeira), Mara Silvestre (Segunda Diretora Financeira),
Luciana Costa Oliveira (Diretora de Projetos), Elizabeth Debertolis
(Diretora de Comunicação) e Terezinha Esquiante (Conselho
Superior). Fazem parte do Conselho Diretor as associadas:
Elizangela Scremin, Priscilla Moraes Rocha e Marcia Mileski
Martins. O Conselho Fiscal é composto por: Camila Maithe de
Ungaro Boer, Jaqueline Amendola Heinzl e Valeria Carmagnani.
Outro momento importante do Jantar de Posse foi o lançamento
da nova rodada do projeto BPW Mais Mulher com a nova formação
dos grupos identiﬁcados por pedras preciosas.

Daianny Festti Sussai será presidente na Gestão 2022/2023

Elisangela Scremin, Angela Castro, Marcia Mileski Martins,
Daianny Festti Sussai, Rosemara Santos e Luciana Costa Oliveira

As coordenadoras do projeto são Elisangela Scremin Grupo
Esmeralda, Angela Castro Grupo Topázio, Marcia Mileski Martins
Grupo Saﬁra e Rosemara Santos Grupo Rubi, com a coordenação
geral da presidente Daianny e da diretora de projetos Luciana
Costa Oliveira.

Palavra da Presidente

Caras Associadas,

É tempo de buscar novas oportunidades e fortalecer negócios
Estou profundamente honrada e com muito orgulho
de escrever pela primeira vez em nosso informativo como
presidente da BPW Londrina. Quem conhece minha trajetória
sabe que venho de origem humilde e me orgulho dela por
todos os desaﬁos enfrentados e superados. Sempre tive muita
vontade de realizar. Comecei a trabalhar muito jovem, aos
16 anos, conciliando trabalho, estudos. Minha vida pessoal
e proﬁssional foi se concretizando, com muita luta, esforço
e dedicação. Iniciei minha carreira como empreendedora
transpondo meus medos e anseios para desenvolver
estratégias, realizar coisas diferentes, mudar e inovar. E na
busca desses ideais, as oportunidades continuam surgindo.

A minha história com a BPW começou há 6 anos. Participei
de duas diretorias e senti que havia chegado a hora de servir
e fazer algo mais pela BPW. Junto com vocês, associadas,
vamos buscar o nosso desenvolvimento pessoal e proﬁssional,
gerar negócios, interação, conectividade, inspiração,
realização e propósito. Conto com uma diretoria de mulheres,
comprometidas e dispostas a buscar soluções e capacitação,
desenvolver ações, realizar projetos e alcançar o nosso maior
objetivo que é fortalecimento da mulher. Vamos juntas buscar
novas oportunidades e fortalecer nossos negócios.
Daianny Festti Sussai
Presidente da BPW Londrina - Gestão 2022/2023

Perﬁl da Presidente

Apaixonada pelo que faz

Farmacêutica e atuando na área magistral
há 23 anos, a londrinense Daianny Festti Sussai
tem especialização em Gestão de Qualidade em
Produtos e Serviços pela PUCPR e em Nutrição
Funcional e Terapia Ortomolecular pela FACIS
(SP). Em 2014, decidiu empreender juntamente
com o marido, o empresário Emerson Sussai. Em
2015, foi inaugurada a Pharmadelle Farmácia de
Manipulação com o propósito de promover saúde
e bem-estar com atendimento personalizado e
produtos inovadores. Hoje são duas unidades da

Daianny Festti Sussai
Presidente 2022/2023

Pharmadelle, com novos e modernos laboratórios,
novos canais de atendimento ao cliente, linhas de
produtos próprios, além de eventos presenciais e
online com renomados palestrantes. Apaixonada
pelo que faz, ela está sempre presente em cursos,
congressos e eventos de atualização proﬁssional.
Daianny e Emerson adoram passar bons
momentos em família, curtindo os ﬁlhos Romeu
e Heitor, e os pets Teddy e Luke. “Nossa história
é construída diariamente, com a benção de Deus,
onde colhemos frutos e bençãos como nossos
ﬁlhos! As palavras que resumem isso tudo são
gratidão e amor”.

EXPEDIENTE
Coordenação:
Maurício de Freitas
Jornalista responsável:
Elizabeth Debertolis (MTB 2159)
A presidente Daianny apresentou o
planejamento de eventos para o ano

Projeto gráfico:
Opta Comunicação e Marketing
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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

As associadas posam para a foto oficial
do encontro com a anfitriã Renata

Tecnologias digitais para os negócios
O primeiro encontro BPW Network da Gestão 2022/2023
reuniu cerca de 30 associadas na escola de idiomas Legacy
Education, tendo a Diretora Secretária da BPW Londrina Renata
Mello Serikaku como anﬁtriã. Renata também foi a palestrante do
encontro, dando uma aula sobre “Tecnologias Digitais Aplicadas
aos Nossos Negócios”, mostrando para as associadas como utilizar
ferramentas que facilitam a organização de tarefas e a divulgação
dos serviços e produtos nas redes sociais. A presidente Daianny
Festti Sussai apresentou a agenda de eventos do primeiro semestre
e as primeiras tarefas do BPW Mais Mulher. O encontro ocorreu
no período do carnaval, com a escola toda decorada, motivando as
associadas a entrar no clima para a foto oﬁcial.

Parcerias
HOMENAGEM

Leozita Baggio Vieira foi presidente da BPW Londrina na Gestão 2014-2015

O legado inspirador de
Leozita Baggio Vieira
Leozita Baggio Vieira, ex-presidente da BPW Londrina
(Gestão 2014-2015), faleceu no dia 22 de agosto de 2021, em
decorrência de complicações renais. Dinâmica e atuante,
Leozita esteve à frente de várias organizações sociais
e culturais da cidade, deixando um legado que inspira
mulheres a conquistar seu espaço e defender seus direitos
na sociedade. Era viúva, mãe de cinco ﬁlhos, avó amorosa
e completaria 80 anos no dia 05 de dezembro.
Sua gestão como presidente da BPW Londrina foi
marcada pelo lançamento do projeto Mulheres Gourmet,
que ganhou prêmio nacional de Caso de Sucesso da BPW
Brasil. Também foi lançada a Feiju Bazar, feijoada anual
que reúne associadas, familiares e convidados. Entre
os encontros de associadas e outras atividades, Leozita
comandou a comemoração dos 25 anos da BPW Londrina,
reunindo autoridades e a maioria das ex-presidentes.
Como professora da rede estadual, teve participação
ativa na APP-Sindicato na década de 1970, reivindicando
melhores condições de trabalho e enfrentando a repressão
dos tempos da ditadura. Na década de 1980, sua atuação
foi fundamental para a criação do CES, Centro de Estudos
Supletivos, hoje, CEEBJA.

A BPW Londrina lamenta profundamente essa perda!
Muito obrigada, Leozita, por ter nos ensinado tanto!
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Nas décadas de 1980 e 1990, participou de diversos
Conselhos Municipais e Estaduais como da Criança e
Adolescente, Cultura. Foi presidente da ACALON-Escola
Oﬁcina, destinada a oferecer educação humanística e
técnica, aos adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Foi coordenadora da CAE (Coordenadoria de Assistência ao
Educando). Nos anos seguintes, presidiu várias entidades
e instituições como o Elos Clube de Londrina e o COMPAZ
(Conselho Municipal de Cultura De Paz).
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Março é Mulher

Evento Mulheres que Inspiram a
Sustentabilidade homenageia o
Dia Internacional da Mulher

Associadas da BPW Londrina com a palestrante Nicole Berndt
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A BPW Londrina e o Loft Empório Guimarães, em parceria
com as empresas realizadoras Pharmadelle Farmácia de
Manipulação, Aurora Gestão Condominial e BEM Fisioterapia
Domiciliar, receberam associadas e convidadas para uma noite
especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com
o evento Mulheres que Inspiram a Sustentabilidade, trazendo
para Londrina a inﬂuencer Nicole Berndt, do blog Casa Sem
Lixo. Em sua palestra, Nicole Berndt contou que, durante o
puerpério após sua segunda gestação, estava extremamente
sensível com a necessidade de garantir um futuro melhor para
seus ﬁlhos. Foi quando tomou a decisão de mudar seu estilo de
vida. Surgiram então a Casa Sem Lixo e a missão de divulgar
atitudes que podem contribuir para a sustentabilidade do
planeta. Na recepção do evento, as convidadas preencheram
tags com mensagens sobre o que fazer para garantir um
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Daianny Festti Sussai, Nicole Berndt
e Patricia Guimarães

A palestrante Nicole Berndt

futuro sustentável. As tags foram penduradas em galhos de
plantas compondo a decoração do espaço. A programação
da noite contou com um mini-desﬁle de moda feminina que
contagiou a plateia. Na passarela, as modelos eram associadas
da BPW Londrina vestindo a nova coleção da Loja Elizabeth
Hill. Vários brindes oferecidos pelas empresas patrocinadoras
foram sorteados entre as convidadas, inclusive 04 brindes que
a palestrante Nicole Berndt trouxe da empresa dela, o Mercado
Sem Lixo (Florianópolis). Com organização da agência Opta
Comunicação, o evento teve o apoio das empresas: Asa
Condomínios, Oxicare, Dezainy, BIBI, Loucos & Santos,
Patriarca Contabilidade, Elizabeth Hill, Dleane, Starluz, Good
Life, Maria Ines Sella Doces Finos, Rosana Galindo, Sapataria
do Futuro, Sferriê, Sucos Nosliw e Gráﬁca Segura.

Associadas e convidadas no Talk Show Março é Mulher

Diretoras e parceiras no evento da CMA OAB

Comunicação Assertiva para Fortalecimento Feminino

Justiça para mulheres
em situação de risco

Comunicação Assertiva para o
Fortalecimento Feminino foi o foco do
projeto Março é Mulher 2022 em todas
as BPW’s do Brasil. Entre outras ações
deste projeto, a BPW Londrina realizou
um talk show reunindo 47 mulheres,
entre associadas e convidadas, com
apoio do Banco Safra. O talk show teve
as palestras: Dicas de posicionamento no
mundo digital, com Luciana Costa Oliveira
(publicitária); Fortalecimento Feminino,
com Vania Queiroz (advogada); Educação

Financeira, com Joenice Diniz (planejadora
ﬁnanceira); a Mediadora foi Danielle Leonel
(mentora especialista em Desenvolvimento
Pessoal). A presidente Daianny Festti Sussai
destacou que o objetivo da Gestão 2022/2023
é fortalecer os negócios das associadas.
“Vamos promover ações, eventos e muitas
atividades para promover o crescimento
e o fortalecimento das nossas associadas,
assim como esse talk show com temas tão
importantes para a mulher empresária e
proﬁssional”, disse a presidente.

O projeto Justiça para Elas é
organizado pelas Comissão da Mulher
Advogada da OAB Londrina com apoio
de diversas entidades, inclusive a BPW
Londrina, e também de empresas
privadas. Com o tema Mulher Informada
É Mulher Empoderada, o evento teve
palestras, orientação jurídica, recreação
para crianças. A presidente Daianny
Festti Sussai e diretoras participaram
do evento onde palestrou contribuindo
sobre empoderamento feminino.

Parcerias
Março é Mulher

Associadas e convidadas do evento com o Grupo Safira

Café e negócios com o Grupo Saﬁra
Um café da manhã uniu boa gastronomia e muito
business e networking entre as associadas do Grupo Saﬁra
do projeto BPW Mais Mulher e suas convidadas. O Grupo
promoveu o Saﬁra Women Coﬀee & Business com objetivo
de expor as empresas, serviços e negócios das associadas.
A coordenadora do Grupo Saﬁra Márcia Cristina Mileski
Martins falou sobre os pilares do projeto. A programação
teve apresentação de dança ﬂamenca com Ana Paula Minari,
demonstração de ceviche de tilápia com Petra Wagner,
bate-papo sobre alimentação funcional com Polyana Souza,
tratamentos estéticos com Janete dos Santos. Parte da renda
obtida com a venda dos convites será revertida em produtos
de higiene pessoal que serão doados mulheres do Projeto
Alice’s do Residencial Vista Bela.

Palestra para meninas em Santo Antônio da Platina

Dia de valorizar e empoderar meninas
O Dia D’Elas, projeto da Comissão Distrital de
Empoderamento de Meninas do Rotary Club Distrito 4710,
foi realizado no dia 12 de março em Santo Antonio da Platina,
mais uma vez em parceria com a BPW Londrina e a Comissão
da Mulher Advogada da OAB Londrina. O Dia D’Elas reuniu 33
meninas da comunidade “Aparecidinho”, atendidas pela Irmã
Estela. As palestras abordam temas ligados à saúde, educação,
direitos e deveres, além de promover o desenvolvimento de
habilidades e da autoestima. As participantes recebem kits
com produtos de higiene e beleza, entre outros brindes.
As associadas Irma Sueli Oricolli, Luciana Costa Oliveira e
Danielle Leonel são palestrantes no projeto Dia D’Elas.

Palestra do Grupo Topázio
Em comemoração ao mês da mulher, o Grupo Topázio
Imperial coordenado pela associada Angela Castro reuniu
as integrantes do grupo e suas funcionárias para uma noite
de interação, networking e muitos brindes. Angela Castro
proferiu a palestra Vestindo para o Sucesso! falando sobre a
importância da imagem e do estilo para a comunicação que
queremos passar.

BPW NEWS LONDRINA

Diretoras e associadas do Grupo Topázio
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BPW + Mulher

Projeto BPW + Mulher estimula
enga jamento e interação
entre as associadas

BPW NEWS LONDRINA

O projeto BPW+Mulher iniciou um novo ciclo de engajamento,
interação e participação das associadas nas ações locais e nacionais
realizadas pela BPW Londrina. O projeto idealizado por Daianny
Festti Sussai, Luciana Costa Oliveira e Terezinha Esquiante em
julho de 2020 teve grande adesão das associadas. Nesta Gestão
2022/2023 o BPW Mais Mulher é coordenado pela presidente
Daianny Sussai e pela diretora de Projetos Luciana Oliveira. O
propósito é gerar mais negócios entre as associadas, promover o
desenvolvimento interpessoal, intensiﬁcar a Missão e os Valores da
BPW e os projetos internacionais, nacionais e locais. As associadas
são divididas em grupos com uma delas como coordenadora que
organiza a realização das ações em 5 pilares: Negócios, Social,
Saúde, Cultura, Meio Ambiente. No segundo semestre de 2021,
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Associadas reunidas na apresentação dos trabalhos realizados na primeira Rodada

foi realizada a primeira Rodada. Novos grupos foram formados
para a segunda Rodada, iniciada em fevereiro deste ano. Nesta
Rodada, os grupos são divididos com nomes de pedras preciosas:
Saﬁra coordenado por Márcia Cristina Mileski Martins, Rubi
coordenado por Rosemara Santos, Topázio coordenado por Angela
Castro e Esmeralda coordenado por Elisangela Scremin. Todos os
grupos realizam tarefas e atividades comuns, conforme demandas
propostas pela Diretoria da BPW Londrina. E cada grupo tem uma
tarefa maior envolvendo um projeto local ou nacional. O grupo
Saﬁra vai desenvolver ação relacionada ao TISI - Trabalho Igual
Salário Igual, Rubi será o projeto Doando Vida, Topázio terá uma
ação de Sustentabilidade e Esmeralda fará o Outubro Rosa.

Grupo Azul: Márcia, Maria do Carmo, Irene, Ana Paula,
Silvia, Danielle, Irma, Daianny, Luciana e Terezinha

Grupo Pink: Mara, Angela, Márcia, Daianny, Renata, Cristina e Beth

Grupo Verde: Marli, Regina, Luciana, Priscilla, Daianny, e Terezinha

Grupo Amarelo: Eliane, Silvana, Angela, Elisangela, Izabel, Rosalia, Daianny, e Terezinha

Grupo Amarelo somou mais pontos na Primeira Rodada
Primeira Rodada se encerrou em novembro de 2021 com
o fortalecimento da amizade, empatia e solidariedade. Um
descontraído encontro no Espaço Rocha Eventos reuniu os
grupos para a apresentação das ações realizadas. A premiação
da primeira Rodada foi uma explosão de alegria no Jantar
de Encerramento da Diretoria Gestão 2020/2021, realizado

no Loft Empório Guimarães em dezembro. Cada grupo teve
um destaque especial. E o Grupo Amarelo, coordenado pela
associada Izabel Freire, somou o maior número de pontos,
vencendo a Rodada. O Grupo Azul foi coordenado por Danielle
Leonel, Grupo Verde por Regina Matos e Grupo Pink por
Márcia Cristina Mileski Martins, que ganhou prêmio como
Coordenadora Destaque da rodada.

Diretoras e associadas celebram conquistas no
Jantar de Encerramento da Gestão 2020/2021
Eventos

A Diretoria Gestão 2020/2021 presidida por Terezinha
Esquiante com a presidente da BPW Brasil Margarida Yassuda

A presidente da Gestão 2020/2021
Terezinha Esquiante

O Jantar de Encerramento da Diretoria Gestão 2020/2021 da
BPW Londrina, realizado no Loft Empório Guimarães, reuniu
associadas, familiares, amigos e representantes de associações
e entidades. A presidente Terezinha Esquiante apresentou
um relato da Gestão, mostrando como a BPW Londrina se
reinventou nos dois anos da sua gestão para aproximar suas
associadas, enfrentando dias difíceis da pandemia. A presidente
da BPW Brasil Margarida Yassuda prestigiou o evento e elogiou
a atuação da Diretoria e das associadas, prevendo que muitos
bons frutos serão colhidos nos próximos meses.
O jantar teve a tradicional Cerimônia das Velas e a premiação

As ex-presidentes da BPW Londrina Natasha Bacchi Mançano, Irma
Sueli Oricolli, Silvia Imaculada de Lima, Maria Alice Brunelli, Terezinha
Esquiante, Vera Camargo e Sonia Medeiros

do projeto BPW Mais Mulher. A Cerimônia das Velas foi criada
em 1930, pela fundadora da BPW Lena Madesin Phillips, e
homenageia mulheres simbolizando suas ambições, esforços e
conquistas. Mulheres BPW de destaque foram homenageadas
acendendo uma vela e representando todas as associadas. Na
Cerimônia realizada em dezembro, as velas foram acesas pela
presidente da BPW Brasil Margarida Yassuda, pela presidente
na Gestão 2020/2021 Terezinha Esquiante e pelas associadas
Irma Sueli Oricolli, Silvia Imaculada de Lima, Márcia Cristina
Mileski Martins, Izabel Freire, Dayse Festti Candido, Sonia
Medeiros e Danielle Leonel.

Novas Associadas tomam posse

O Bpw Network com os temas Licitação,
com Aline Diniz, e Etiqueta Social, com Ângela
Castro foi um encontro com muita informação,
conhecimento e conectividade.A presidente
Daianny, além de informar sobre a agenda da
BPW, recebeu a Marili da Casa do Empreendedor
que participou do evento trazendo linhas de
créditos e vantagens à disposição das associadas.
A empresa Laborsolo foi anﬁtriã do evento.

BPW NEWS LONDRINA

Quando a BPW recebe uma nova associada, é realizada uma cerimônia também chamada
de Posse. Ela recebe o distintivo que distingue e identiﬁca a BPW, simbolizando a acolhida na
Associação. No Jantar de Posse da Gestão 2022/2023, as madrinhas presidente Daianny Festti
Sussai e segunda vice-presidente Silvia Imaculada de Lima deram posse a novas associadas:
Aline Diniz, Aline Guariso, Amanda Cobo, Dayse Festti Candido, Flavia Frasson, Joenice Diniz e
Paola Guariso. Em abril, durante o BPW Network, a madrinha e vice-presidente Vania Queiroz
deu posse à nova associada Dra. Zilda Romero, juíza aposentada da Vara Maria da Penha em
Londrina. acompanham suas aﬁlhadas nas ações que a BPW realiza.

BPW Network
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CONFAM

Diretoria reúne associadas
para transmissão da
CONFAM 2021

Diretoria e associadas reunidas para asisitir juntas a transmissão da CONFAM 2021

BPW NEWS LONDRINA

A BPW Londrina reuniu as associadas no centro
de eventos do Cedro Hotel para participar da XXXIII
CONFAM - Convenção da Federação das Associações
de Mulheres de Negócios e Proﬁssionais do Brasil
- BPW Brasil realizada de forma online devido às
restrições impostas pela pandemia. No telão, as
associadas acompanharam as palestras da CONFAM
que é o momento de maior integração entre as
BPW’s de todo o Brasil e também de outros países.
A BPW Londrina teve presença marcante na XXXIII
CONFAM. A presidente da BPW Londrina Terezinha
Esquiante apresentou as ações e atividades realizadas
ao longo de 2021. A associada Virgínia Giraldi foi
uma das painelistas na palestra de Capacitação sobre
“Nova era digital: tendências e estratégias”. O painel
internacional “Desaﬁos e perspectivas para mulheres
empreendedoras do mundo em transformação”
contou com a participação da associada Danielle
Leonel. A BPW Londrina também organizou uma
Expo CONFAM presencial de produtos e serviços das
associadas participantes da convenção. A revelação
da Associada Destaque 2021 foi um momento
de muita emoção e alegria para a associada Ana
Paula Minari. O encerramento da convenção teve a
tradicional Cerimônia das Velas que foi reproduzida
presencialmente pela diretoria. Um jantar encerrou
o evento em clima de confraternização, união e
integração. A CONFAM 2022 será realizada em
novembro, em Campo Grande (MS).
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Ana Paula Minari foi homenageada como Associada Destaque 2021

Parcerias

