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Mulheres
destaques

Nilza Pedro-
zo, mulher refe-
rência de suces-
so empresarial
pela sua história.
Herdou do pai o
talento para o
mundo dos negó-
cios. Transfor-
mou a pequena
loja de uma porta
com pequeno es-
toque estoque em

uma das maiores loja multimarcas do interior do Paraná. É sócia
na Fiação Goioerê, da qual sua sociedade foi decisiva para sua
reativação, e, recentemente adquiriu em sociedade com a irmã a
loja de material de construção Zacomati, hoje Pedrozo Materiais
de Construção.

R o g é r i a
Rossi ,  se
d e s t a c o u
pe las  suas
lindas escul-
turas confec-
cionadas em
metal e pelo
seu  d ina-
mismo. Hoje
sua lu ta  é
contra a es-
clerose múltipla da qual enfrenta com garra.

Edna Alves,
sempre uma refe-
rência da mulher
no esporte. Con-
quistou seu ápice
como árbitra este
ano ao ser inte-
grar a equipe de
árbitras da Fede-
ração Brasileira
convocadas para
o Mundial  e está
entre as 44 me-

lhores árbitras do mundo. São grandes as chances de apitar a Copa
do Mundo Feminino de 2019.

Wandecleia
Moura, foi uma
das mais atuan-
tes presidentes
de associações
de bairro. Por
muitos anos fi-
cou a frente da
Associação de
Moradores do
Jardim Universi-
tário. Em 2010
iniciou uma luta
contra o câncer e sua força e determinação a tornou um exemplo de
superação.  Foram várias cirurgias, quimioterapia, rádio terapia, en-
frentou os piores diagnósticos e nunca desacreditou na cura. Sua
luta é diária, sempre com muita fé e sorriso no rosto.

F a b i a n a
Sato, na área ju-
diciária, a juiza
Fabiana Sato é
conhecida como
“mão de ferro”,
onde sua atua-
ção é das mais
retas, gerando
sempre descon-
tentamento en-
tre os advoga-
dos, fato que

não a intimida. Na vida pessoal, demonstra uma grande sensibilida-
de para ajudar ao próximo. Em Goioerê sua grande luta tem sido a
conclusão do Lar Morada Águas Claras, um local para abrigar ido-
sos que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Julyana Bia-
vatti, professora
de Moda do
Campus Avan-
çado do IFPR de
Goioerê. Che-
gou em Goioerê
há três anos
como diretora do
campus, ainda
em fase de con-
trução. Aproxi-
mou o IFPR da
comunidade or-
ganizada, se in-
tegrou na sociedade onde faz questão de deixar sua marca, contri-
buindo com projetos sociais como o Viva a Vila, se envolvendo na
cultura sendo uma voluntária atuando nas apresentações, e levando
o projeto Recriando Arte para a comunidade.

CME promove excursão para comemorar
Dia Internacional da Mulher

Hoje, quar-
ta-feira, 8, co-
memora o Dia
Internacional
da Mulher, e o
Conselho da
Mulher Em-
presár ia vai
comemorar a
data de uma
forma diferen-
te:  vai  levar
um grupo de
mulheres em-
presárias em
uma excursão
as Cataratas
do Iguaçu.

A presidente do Conse-
lho, a empresária Adriana

Sestak, enfatiza que esse
ano a comemoração vai pri-
orizar as mulheres empre-

A diretoria do Conselho da Mulher Empresária presta homenagem
hoje em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

sárias associadas a Acig.
“Já que é o Dia da Mulher,
queremos tirá-la do ambien-

te de trabalho
para um mo-
mento de des-
contração” –
comenta Adri-
ana.

A saída
será às 5:30
horas desta
quarta- fe i ra,
8. Pela manhã
acontecerá o
passeio pelas
Cataratas. Na
s e q u e n c i a
está progra-
mado o almo-

ço. O retorno está previsto
para às 15 horas.

“Mulheres em Ação” será lançado amanhã

A secretária
de Indústria
e Comércio,
Regina
Cruz está a
frente do
projeto

Dentro da programação
da Semana da Mulher, será
lançado amanhã, quinta-fei-
ra, 9, o projeto “Mulheres
em Ação” cuja proposta é
que durante o ano ações
sejam realizadas visando a
capacitação e despertando
o lado empreendedor e de-
senvolver as potencialida-
des das mulheres goioeren-
ses.

Projeto que está sendo
desenvolvido pela secretá-
ria de Indústria e Comércio,
Regina Cruz, pela gerente
do Sicoob, Valéria Schurt e
a psicóloga Iris Schurt.

Na Semana da Mulher
estão programadas duas
ações. Uma delas voltada a
inserção no mercado de tra-
balho e outra para desper-

A professora
Norma
Frust vai
falar sobre
orçamento
financeiro

A psicóloga
Iris Schurt
irá ministra
palesra
sobre
vendas

tar o lado empreendedor
das mulheres.

MULHERES: DESPER-
TANDO NOVAS POSSIBI-

LIDADES
O lançamento do projeto

“Mulheres em Ação” vai acon-
tecer com uma palestra no
auditório da Associação Co-
mercial às 19:30 horas, com
a palestra “Mulheres: desper-
tando novas possibilidades”
será amanhã, quinta-feira.

Será ministrada pela psi-
cóloga Iris Schurt  que irá fa-
lar com mulheres que estão
fora do mercado de trabalho,
em especial, que  estejam
em busca de descobrir a arte
da venda, explica Regina
Cruz, destacando que essa
é uma das áreas que mais
tem oferta de emprego na
Agência do Trabalhador,
motivo pelo visa capacitá-las
na área de vendas.

A palestra irá abordar te-
mas como: Postura diante
da vida; Nas adversidades
descobrimos dons, e, como
me portar numa entrevista
de emprego. Após a pales-
tra será apresentado Cases
de Sucesso, uma conversar
com vendedoras que se
destacam em seus traba-
lhos, entre elas vendedoras
das lojas Charme Modas,
Deck´s Fashion, farmácia e
produtos de beleza.

A FORÇA DO
EMPREENDEDORISMO
Na sexta-feira, 10, está

agendada a segunda ação
do projeto “Mulheres em

Ação”, que acontecerá no
Salão Paroquial da Igreja
Matriz, a partir das 14 ho-
ras.

Com o tema: “Mulheres:
A força do empreendedoris-
mo feminino” a atividade
terá como público alvo mu-
lheres que desenvolve algu-
ma atividade em casa ou até
mesmo estão trabalhando
na informalidade, e com po-
tencial de empreenderem.

O objetivo é fomentar o
lado empreendedor que
existe em cada mulher, para
que ela saiba a importância
do seu papel na economia.

Neste dia vão acontecer
duas atividades. Primeira
uma palestra com a profes-
sora Norma Frost que irá
falar sobre orçamento finan-
ceiro. Serão abordados tó-
picos como: O que fazer
para ajudar no orçamento
familiar?; Como empreen-
der?

Após a palestra aconte-
cerá a “Feira de Oportunida-
de” onde as mulheres pre-
sentes poderão demonstrar
seus produtos.

A secretária de Indústria
e Comercio, Regina Cruz,
explica que durante todo o
ano o projeto “Mulheres em
Ação” estará desenvolven-
do alguma atividades, volta-
da a profissionalização, a in-
serção no mercado de tra-
balho e até mesmo a tiran-
do muitas mulheres do tra-
balho informal para o formal,
garantindo a elas um futuro
mais seguro.

PARCEIROS. O projeto
“Mulheres em Ação” tem a
parceria da Acig, Secretaria
da Ação Social, Secretaria
da Indústria e Comércio e Tu-
rismo, Secretaria da Agricul-
tura, Conselho da Mulher,
Norma Frost, Debora Araú-
jo, Sicoob, Valéria Schurt e
Íris Shurt.

Mulheres na
administração

Se tem uma pessoa que re-
conhece a força da mulher é o
prefeito Pedro Coelho ele con-
viveu com cinco mulheres em
casa até uma das filhas casar.

A esposa, e atual secretá-
ria de Assistência Social, Si-
mone Braz Coelho além de co-
mandar a casa, também ad-
ministrava as propriedades
rurais da família e muitas ve-
zes foi a tratorista da fazenda.
Além da esposa, o prefeito
criou quatro filhas, o que lhe
faz conhecer muito bem esse
universo feminino.

Fez questão que em sua
administração as mulheres ti-

A primeira dama e secretária de Assitênica Social, Simone Coelho com as secretárias
de diretoras que são algumas das mulheres fortes da administração

vessem a frente de importan-
tes funções.

Entre as muitas mulheres
fortes da administração, pu-
xam a fila as secretárias: Si-

mone Braz Coelho (Assistên-
cia Social); Regina Cruz (In-
dústria e Comércio); Raissa
Natani (Finanças); Les Cam-
pos (Assessora de Planeja-

mento); Gabriella Fabricio
(Chefe de Gabinete), Franci-
elly Fernandes (Imprensa);
Zeni de Aquino, Diretora de tri-
butação.


