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BPW LONDRINA
30 ANOS PROMOVENDO O

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Em 18 de novembro de 1989, um grupo de 100 mulheres
londrinenses se reuniu com muito entusiasmo, sob a
coordenação de Maria Cecília Leão Rosenmann e Maria
Christina de Andrade Vieira, ambas de Curitiba, com o
propósito de criar a Associação de Mulheres de Negócios
e Proﬁssionais de Londrina. Desde a primeira reunião no
Hotel Bourbon até os dias atuais, a BPW Londrina se destaca
pela participação das associadas unidas em torno do mesmo
objetivo comum: promover o empreendedorismo feminino
por meio do desenvolvimento pessoal e proﬁssional da
mulher.
A BPW Londrina nasceu 02 anos depois da fundação
da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e
Proﬁssionais – BPW Brasil. No início, a entidade londrinense
formava o Núcleo de Mulheres de Negócios e Proﬁssionais do
Paraná. Em 1991, ganhou ‘status’ de Associação e elegeu sua
primeira presidente, Claudete Abreu, uma das fundadoras.
Com foco na integração e capacitação, a BPW Londrina
realizava reuniões semanais, sempre com proﬁssionais
convidados para ministrar palestras e compartilhar
conhecimentos para alavancar a carreira e os negócios das
associadas.
Passados 30 anos, o dinamismo das atividades continua o
mesmo, com a agenda lotada de eventos de networking, ações
sociais, atividades de integração e capacitação, palestras,
cursos. Além das atividades internas, a BPW Londrina está
envolvida em ações comunitárias e em defesa dos direitos
humanos, seja apoiando projetos ou mesmo mantendo
representantes atuantes nas áreas de segurança, de políticas
para as mulheres, direitos da criança e adolescente, entre
outros.

GALERIA DE PRESIDENTES: MULHERES QUE AJUDARAM A CONSTRUIR A NOSSA HISTÓRIA
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Palavra da Presidente

Caras Associadas,
GRATIDÃO!
Chegou a hora de fazer um balanço do trabalho realizado e
agradecer a Deus e a todas as associadas pelo apoio que recebi
como presidente da Gestão 2018/2019. É com muito orgulho que
encerro esta Gestão com saldo positivo não somente em caixa,
mas também pelas realizações e inovações que
ﬁcarão como legado. Estou honrada e realizada!
E você, associada, faz parte disso tudo!
Tivemos uma agenda dinâmica, com
projetos, ações e eventos direcionados a
todos os interesses das nossas associadas que
participaram ativamente e, assim, ajudando a
divulgar ainda mais o nome da nossa Associação.
Sou muito grata a todas que doaram seu tempo,
seu trabalho, sua presença.

das participantes. Em todos os eventos e ações, nosso objetivo
maior é oferecer oportunidades de networking, negócios e
integração para nossas associadas, despertando o orgulho de
pertencer a esta entidade internacional. Esta Gestão também
realizou um sonho antigo: a criação da BPW Maringá, da qual
a BPW Londrina é madrinha. Outro ponto alto da Gestão
foi organizar a realização da XXXI CONFAM em Londrina.
Diretoria e associadas trabalharam o ano todo para
receber com carinho as mulheres BPW vindas de
todas as regiões do Brasil e do Exterior. Foi a maior
CONFAM realizada pela BPW Brasil, com recorde
de 170 participantes. O sentimento que ﬁca pósconvenção é de orgulho por ser Mulher BPW, por
pertencer a essa poderosa ONG internacional!
É esse orgulho que nos move!

Nos dois anos de Gestão, realizamos os
projetos nacionais da BPW Brasil e também
nossos projetos locais, todos atraindo grande visibilidade
para a BPW Londrina. Quero destacar a realização do
1º Fórum BPW Londrina, um grande evento voltado ao
empreendedorismo feminino, com um time de mulheres
palestrantes renomadas que trouxeram informações
importantes para o desenvolvimento pessoal e proﬁssional

Em 2020, darei início a uma nova jornada
como Mulher BPW, compondo a diretoria eleita da
BPW Brasil para a Gestão 2020/2022, no cargo de
diretora ﬁnanceira. Vou continuar acompanhando
a BPW Londrina como Past President. O trabalho agora será
pelo fortalecimento de todas as associadas BPW do Brasil. Que
venha o Ano Novo!
Muito obrigada!
Silvia Imaculada de Lima
Presidente da BPW Londrina – Gestão 2018/2019

AMOR, CUIDADO E PREVENÇÃO
Pelo 5º ano consecutivo, a BPW Londrina marcou o Outubro Rosa com
um Leque, distribuído em todos os eventos de conscientização e prevenção
do câncer de mama. O Leque Rosa traz dicas de prevenção e dados sobre
a doença no Brasil. Apoiaram esta ação: Dr. Daniel Longhi, Dr. Guilherme
Ogawa, Dra. Raquel Lima, Esquadrilon, Sapataria do Futuro, Patriarca
Contabilidade, Asa Administração de Condomínios e Pharmadelle.

Rodada de Negócios com o Sebrae

EXPEDIENTE

A BPW Londrina e o SEBRAE realizaram, em parceria,
uma Rodada de Consultoria e Negócios oferecendo
consultorias em gestão, administração, ﬁnanças,
marketing e vendas. As associadas receberam orientações
nas áreas de marketing, vendas, ﬁnanças, planejamento,
recursos humanos e e-commerce, além de todo o apoio
que o SEBRAE oferece às micro e pequenas empresas.

Coordenação:
Maurício de Freitas
Jornalista responsável:
Elizabeth Debertolis (MTB 2159)
Projeto gráfico:
Opta Comunicação e Marketing
43 3027.5858
mauricio@optacomunicacao.com.br
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SEJA NOSSA
ASSOCIADA!
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O informativo BPW News é uma
publicação da Associação de Mulheres
de Negócios e Profissionais – BPW
Londrina com distribuição gratuita.
Rua Paranaguá, 921, sala 04
CEP 86020-030 43 9 9991.6751
Londrina (PR)
bpwatendimento@bpwlondrina.com.br
www.bpwlondrina.com.br

SE VOCÊ É UMA MULHER
EMPREENDEDORA, ASSOCIE-SE.
Para participar, basta ser mulher e ser
apresentada por duas associadas.
Confira a programação da Associação
de Mulheres e Profissionais de Londrina
e acesse o blog:
www.bpwlondrina.com.br
e o Facebook/bpwlondrina

Parcerias

CONFAM

Maior evento anual da BPW Brasil
reuniu 170 associadas em Londrina
A BPW Londrina foi a anﬁtriã da XXXI CONFAM
- Convenção Nacional da Federação das Associações
de Mulheres de Negócios e Proﬁssionais do Brasil,
realizada de 15 a 18 de novembro, com o tema A
Mulher e o Empreendedorismo do Futuro. O evento
reuniu um público recorde de associadas, com 170
mulheres BPW vindas de todas as regiões do Brasil, e
mais de 200 participantes (convidados e expositores).
As BPW Fortaleza e Campo Grande participaram
com as maiores delegações, 27 associadas cada uma,
seguida pela BPW São Paulo, com 21 integrantes, e
pela BPW Cuiabá com 13 associadas. A BPW Londrina
esteve presente com 30 associadas. A coordenadora
da BPW América Latina, Diana Barragan participou
da convenção e elogiou o trabalho atuante de todas
as BPW do Brasil, citando que são exemplos para o
mundo. A XXXI CONFAM contou com a participação da
Secretária Adjunta da Secretaria Nacional de Políticas
para as Mulheres Roseane Estrela, a Dra. Rosinha. No
evento, ela representou também o Conselho Nacional
de Políticas para as Mulheres, do qual a BPW Brasil é
uma das entidades titulares.
O maior evento anual da BPW Brasil teve como
coordenadora nacional a segunda vice-presidente da
BPW Brasil Irma Sueli Oricolli, como coordenadora
regional a presidente da BPW Londrina Silvia
Imaculada de Lima e como vice-coordenadora regional
a past president da BPW Londrina Natasha Bacchi
Mançano. A XXXI CONFAM contou com o patrocínio
das empresas: Sicredi, AYoshii, Viação Garcia,
Pharmadelle Farmácia de Manipulação, Sanepar,
Unimed, St James, Bratac e Sebrae; e com o apoio
das empresas: Dleane Semijoias, Politécnica, Dental
Clean, Duga, Vale Verde, Cast, Stefani e Abrasel.
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CONFAM

03 DIAS DE
PROGRAMAÇÃO COM
PALESTRAS, PAINÉIS E
DIVERSAS ATIVIDADES
DE NETWORKING E
INTEGRAÇÃO
A imersão de 03 dias da XXXI CONFAM teve programação
intensa com palestras, painéis, diversas atividades de
networking, de integração, culturais e confraternização. O
tema central “A Mulher e o Empreendedorismo do Futuro”
foi o ﬁo condutor da programação de palestra e painéis.
O destaque foi a palestra magna “Empreendedorismo &
Inovação” com a palestrante motivacional e inﬂuenciadora
digital Leila Navarro. O painel “Preparando minha empresa
para o futuro” foi coordenado pela empresária e presidente
do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial
e Industrial de Londrina (ACIL) Marisol Chiesa. As painelistas
foram a empresária de moda feminina no atacado e varejo
Nubia Rossival Powidayko, a empresária do segmento de
joalheria e associada da BPW Campo Grande Leni Fernandes
e a consultora do Sebrae Liciana Pedroso. As painelistas

apresentaram suas experiências como empreendedoras de
sucesso, relatando como enfrentam os desaﬁos e se preparam
para crescer ainda mais.
Reunindo como painelistas associadas da BPW Londrina e
da BPW Aracaju, o painel “Empreendedora do futuro. Mas...
mulher!” valorizou o desenvolvimento pessoal e também
foi um sucesso com o público. O tema foi desmembrado em
“Mulher Cheirosa” com a past president da BPW Londrina
Natasha Bacchi Mançano, “Mulher Saudável” com a segunda
vice-presidente da BPW Londrina Elisangela Scremin, “Mulher
Organizada” com a associada da BPW Aracaju Priscila Randow
e “Mulher Colorida” com associada da BPW Londrina Ângela
Castro. O empreendedorismo feminino também teve destaque
com a Expo CONFAM que reuniu mulheres de negócios de
vários segmentos.

Palestra com Leila Navarro

Painel sobre empreendedorismo

Silvia Imaculada de Lima apresenta ações da BPW Londrina

Painel sobre saúde, beleza e organização

Demonstração sobre análise de cores encantaou a todas

ExpoCONFAM trouxe novidades em vários segmentos
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Projetos, Casos de Sucesso e troca de experiências
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A CONFAM é um grande palco para apresentações
de ações e atividades das BPW Locais na realização de
Projetos Nacionais e locais. A programação do evento tem
um momento especial para as presidentes das BPWs Locais
mostrarem suas experiências inovadoras,
com as apresentações das presidentes.
O ponto alto das apresentações são os
Casos de Sucesso que despertam grande
interesse das convencionais em conhecer
experiências bem-sucedidas de outras
BPW. Sob a coordenação da vice-presidente
da BPW Brasil Mariza Bazo, da segunda
vice-presidente da BPW Brasil Irma Sueli
Oricolli e da coordenadora do Comitê de Educação e Cultura
Marinelza Geyer, a apresentação dos Casos de Sucesso deixou
as convencionais em clima de ansiedade pela premiação.

Foram apresentados 09 Casos de Sucesso: nas categorias
Negócios (03) e Responsabilidade Social/Socioambiental (06).
Na Categoria Negócios, o projeto vencedor foi apresentado
pela BPW Bento Gonçalves: Troféu Personalidade Mulher
que
destacou
10
personalidades
reconhecidas pelas suas experiências,
trajetória proﬁssional e contribuição
para o desenvolvimento social da cidade
e região. Na Categoria Responsabilidade
Social/Socioambiental, o projeto vencedor
foi apresentado pela BPW Porto Alegre:
Mostra Sustentável reunindo arte, moda
e empreendedorismo com palestras,
oﬁcinas, workshops, bate-papo e desﬁles, além de exposição
de arte, espaço holístico e feira com 40 expositores.

Festa temática da CONFAM homenageia
a Imigração Japonesa

Diretoria da BPW Brasil

CONFAM

Os quimonos orientais predominaram no dress
code do jantar temático de abertura da XXXI CONFAM.
As associadas de Londrina elegeram o amarelo, cor
oﬁcial da BPW, para o traje típico. Nas convençőes
nacionais, a BPW anﬁtriã oferece às visitantes um
jantar de boas-vindas e sempre adota um tema
relacionado com seus valores locais. A BPW Londrina
escolheu mostrar às suas visitantes o grande valor
da Imigração Japonesa ao Norte do Paraná. Além da
gastronomia típica oriental e decoração com detalhes
arrojados, o evento contou com uma apresentação das
bandas feminina e masculina formadas por jovens
budistas da Associação Sokka Gakai em Londrina.
As associadas da BPW Londrina surpreenderam as
convidadas com duas danças típicas japonesas.

Parcerias

Diretoria da BPW Londrina

Associadas da BPW Londrina e seus quimonos amarelos

Descontração na pista de dança

Bandas de jovens budistas abriu a festa

Sarau traz a cultura das
BPWs Locais para a convenção
A cultura também ganha destaque na programação
da CONFAM com apresentações artísticas tendo
as associadas como protagonistas. Nosso destaque
é para a apresentação de dança ﬂamenca com as
associadas da BPW Londrina Maria do Carmo
Landin e Ana Paula Minari que é professora de dança
ﬂamenca. O ritmo ﬂamenco, com palmas e olé,
contagiou a plateia.

Flamenco com Ana Paula e Maria do Carmo

Silvana, artista plástica da BPW Porto Alegre
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BPW São Paulo e o Sítio do Pica Pau Amarelo
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CONFAM

Jantar de encerramento da CONFAM realiza
Cerimônia das Velas, Posse e Homenagens
O jantar de encerramento da XXXI CONFAM foi mais um
momento de muitas emoções e homenagens. A tradicional
Cerimônia das Velas abriu a programação da noite e trouxe
o momento de reﬂexão sobre o legado da fundadora Lena
Madesin Phillips.
As velas acesas simbolizam as ambições e esforços
de mulheres dedicadas em todos os países do mundo,
destacando-se o desenvolvimento proﬁssional e potencial
liderança para mulheres em todos os níveis. Com as velas
acesas, a presidente da BPW Brasil Eunice Cruz homenageou
as presidentes das BPW Locais presentes na convenção, as
coordenadoras regionais, coordenadoras de comitês nacionais
e as coordenadoras da CONFAM.

As presidentes das BPW´s Locais participantes da CONFAM na Cerimônia das Velas

Diretoras da BPW Brasil com Dra. Rosinha

Eunice Cruz homenageou também todas as integrantes
da sua diretoria da Gestão 2016/2019 com a Comenda Lena
Madesin Phillips. A segunda vice-presidente da Gestão
Irma Sueli Oricolli tornou-se a única associada do Paraná
homenageada com a Comenda. Encerrando a programação
do jantar festivo, a diretoria eleita para a Gestão 2020/2022
tomou posse, mas assume efetivamente os trabalhos à frente
da BPW Brasil a partir de 01 de janeiro de 2020.

Diretoras da BPW Brasil com a
Comenda Lena Madesin Phillips

Pose oficial das homenageadas durante a Cerimônia das Velas

Diretoria da BPW Londrina

Eunice Cruz homenageia a BPW Londrina

Diretoria eleita da BPW Brasil
Na XXXI CONFAM foi eleita a diretoria da BPW Brasil
para a Gestão 2020/2022. Houve disputa e a eleição se
deu por voto secreto. Foram eleitas:

BPW NEWS LONDRINA

Presidente - Margarida Yassuda
Primeira Vice-presidente - Alisson Mazza
Segunda Vice-presidente - Jussara Feltrim
Primeira Secretária - Maria da Penha Moura
Segunda Secretária - Cleusa Carolina Koerich
Laureano
Diretora Financeira - Silvia Imaculada de Lima
Diretora Jurídica - Rosemeire Godoy
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Posse da Diretoria Gestão 2020/2022

Eunice Cruz e Irma Sueli Oricolli com a
Comenda Lena Madesin Phillips

Associada Destaque
A CONFAM é um grande evento marcado por
homenagens emocionantes, como as Associadas Destaque
que são indicadas pelas BPW Locais participantes da
convenção. Para ser destaque, a associada precisa atender
a vários requisitos estabelecidos pela BPW Brasil que
conﬁrmam sua ativa participação nas atividades locais e
em prol do associativismo. Na XXXI CONFAM, 16 BPW
locais indicaram as suas homenageadas. A BPW Londrina
indicou como Associada Destaque a jornalista Elizabeth
Debertolis.

Associada Destaque da BPW Londrina recebe a homenagem

Doando Vida tem reunião especial
e ação de conscientização

Uma noite descontraída, com muito networking e
ótima gastronomia resume o evento Mulheres Gourmet,
um projeto premiado nacionalmente realizado pela
BPW Londrina em parceria com a Vectra Construtora
e organização da Opta Comunicação. A chef da noite, a
advogada Márcia Mileski Martins preparou Penne ao
Molho Bolonhesa com uma receita especial de família muito
elogiada. O encontro de associadas e convidadas marcou o
encerramento das atividades do Outubro Rosa. O tom da
conscientização sobre o câncer de mama foi destaque nos
detalhes da decoração das mesas e do ambiente.

Eventos

A reunião mensal das associadas da BPW Londrina
teve um tema especial em setembro: a doação de órgãos,
como parte da programação do Projeto Nacional Doando
Vida. As associadas participaram de um bate-papo
sobre a evolução da doação de órgãos no Paraná, graças
a campanhas de conscientização como a desenvolvida
pela BPW em todo o Brasil. A reunião contou ainda com
depoimentos emocionantes sobre a angústia de estar na
ﬁla de espera por um órgão, a vida nova com saúde póstransplante e o ato de amor na decisão de doar órgãos de
entes queridos. Encerrando as atividades do Doando Vida,
associadas participaram do Dia da Sergipe, evento que
reuniu cerca de 30 mil pessoas das 9h às 15h numa das
principais vias comerciais de Londrina. A BPW Londrina
distribuiu material de divulgação e fez abordagens entre
o público para conscientizar sobre a importância de se
declarar doador de órgãos aos familiares.

PROJETO MULHERES GOURMET
Chef Márcia Mileski Martins faz homenagem
com receita de família

Chef Cíntia Motta apresenta
menu indiano com sabor marcante

Compartilhe-se
Informação e diversão
para as associadas
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Uma tarde descontraída, com muita informação,
troca de experiências e um coﬀee delicioso. Assim foi o
Compartilhe-se, realizado pela Comissão de Capacitação
da BPW Londrina. As atividades deste projeto têm como
objetivo promover a integração entre as associadas. A
programação combinou saúde com movimento: Dança
Flamenca com a professora de dança ﬂamenca Ana Paula
Minari; Cuidados Pessoais com a farmacêutica Daianny
Festti Sussai; Saúde com a personal trainer Márcia
Cantarelli; Yoga com a educadora física Rose Benate. . A
integração foi realizada no Espaço Rocha Eventos, da
associada Priscilla Rocha. O encontro terminou com um
animado happy hour e o sorteio de vários brindes.

Momentos agradáveis com muito networking
combinado com ótima gastronomia marcaram o evento
Mulheres Gourmet, realizado pela Associação de Mulheres
de Negócios e Proﬁssionais - BPW Londrina em parceria
com a Vectra Construtora, com organização da agência
Opta Comunicação. O menu indiano apresentado pela
chef gourmet Cíntia Motta, cabeleireira e proprietária
do salão Imperium Bellas na Gleba Palhano, foi muito
elogiado. As associadas e convidadas da noite conheceram
o empreendimento Cambridge Village da Vectra, visitando
o apartamento decorado.
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Parcerias

Novidades

Assembleia elege Diretoria
para a Gestão 2020/2021

Silvia Imaculada de Lima, Priscila Rocha, Eliane Dutra, Terezinha
Esquiante, Rossana Gontijo, Daianny Festti Sussai e Angela Roeder

O último Encontro na Sede, a reunião mensal
das associadas da BPW Londrina, foi realizado como
assembleia para a prestação de contas da Diretoria
Gestão 2018/2019 e também para eleição da nova
diretoria. A presidente Silvia Imaculada de Lima,
acompanhada pelas diretoras e pela contadora
Elisangela, fez a apresentação das contas deixando
saldo positivo para a próxima gestão. A assembleia
elegeu por aclamação a Diretoria para o biênio
2020/2021 com as seguintes integrantes eleitas:
Presidente:
Terezinha Esquiante
Primeira Vice-Presidente:
Daianny Festti Sussai
Segunda Vice-Presidente:
Eliane Dutra
Primeira Diretora Secretária:
Luciana Costa Oliveira
Segunda Diretora Secretária:
Rossana Gontijo Lobo
Primeira Diretora Financeira:
Priscilla Rocha Vidotte
Segunda Diretora Financeira:
Angela Roeder
Past President:
Silvia Imaculada de Lima
Assessora Jurídica:
Irma Sueli Oricolli
Diretora de Protocolo:
Elizabeth Debertolis

Conselho Diretor:
Rosalia Sato
Silvana Spagnolo
Maria do Carmo Landin
Elvira Nascimento
Marcia Mileski Martins
Sonia Medeiros
Leozita Baggio Vieira
Natasha Bacchi Mançano
Corina Fujisawa
Ana Paula Minari
Izabel Freire
Conselho Fiscal:
Sonia Kuchenbecker
(empresária)
Tatiana Muller
(advogada)
Maria Aparecida Scarpin
(Contadora e coordenadora do curso
de Ciências Contábeis da UEL)

Comemorando o BPW DAY
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O cartão postal mais famoso de Londrina foi
o cenário escolhido pelas associadas para a foto
comemorativa dos 89 anos da BPW Internacional
e os 32 anos da BPW Brasil. Vestidas de amarelo,
a cor da BPW, associadas capricharam na pose
para homenagear o BPW Day, 26 de agosto (Dia
da Emancipação Feminina no Brasil). A BPW está
presente em mais de 100 países, congregando mais
de 40 mil mulheres organizadas, unidas em busca
de negócios, na defesa dos direitos e na promoção da
paz. Em Londrina, a BPW está completando 30 anos.
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Anúncio gráﬁca

