
Rijarda Ar istóteles

Uma parceria de impacto
social social tomou corpo
esta semana entre o Clube e
Lions Sororidade Clube,  De
cada 2 turmas do Programa
Empreender Feminino
patrocinadas por instituições
ou empresas, o Clube
oferecerá 01 turma
gratuitamente para mulheres 

Fantástica Semana, Mulheres de
Negócios, ótima semana!

Toda semana, faço o exercício de
contabilizar quantas coisas
fizemos para o crescimento dos
nossos negócios por meio do
Clube. Fico impressionada com a
potência que somos quando cada
uma entende o que significa o
sucesso coletivo para o seu
negócio individual.
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Crescimento do Clube também no compromisso social: França e Brasil

Agenda da Semana:

2a. Feira: Equipe Empreender
Feminino para o Vale do
Pinhão:14h30 Br  e 18h30 Portugal 

3a. Feira: Bom dia, Clube, às 8h do
Brasil e 12h de Portugal. 

4a. Feira: A Reunião Global do
Clube, às 9h Brasil e 13h Portugal.

Digno de nota: o lançamento da
Campanha Empreender Feminino
para as Embaixadoras. Criação:
Joana Patino

Parceria entre o Cube e o
mais importante jornal luso
na França já começou:
visibilizar empresárias
lusofrancesas.
No Canal Youtube do
Clube, Instagram e no site
do Lusojornal o primeiro
programa conduzido 

em condição de
vulnerabilidade social.
"Estamos bem contentes com
esta ação. O Lions Club, é
instituição crível, 
 internacional e secular.
Outras parcerias sociais estão
em nosso radar" afirma
Rijarda Aristóteles,
presidente do Clube. 

Parcerias

Andreia M.M. Oliveira, presidente atual do Lions Sororidade, a
Embaixadora Kátia Teixeira, fundadora e a presidente do Clube

pela Embaixadora Sylvie
das Dores Bayart. A
parceria estabelecida com o
jornalista Carlos Pereira do
LusoJornal é parte de uma
estratégia de crescimento
do Clube entre as
empresárias portuguesas
residentes em França. Que
surjam outras!

JORNAL do CLUBE
Fique por dentro das novidades do seu Clube de Negócios. Este semanário é exclusivo para as

Embaixadoras, Empresas Parceiras e Empreendedoras.

Nesta semana foi o momento de
vermos quantas Embaixadoras se
empenharam  em fazer acontecer o
Programa Empreender Feminino!
Foram criados grupos, realizadas
reuniões, assumidas AÇÕES. Muitos
encontros aconteceram e que podes
conferir nesta edição. Todo o Clube
mobilizado na Campanha Empreender
Feminino para as Embaixadoras.

Um encontro muito sinérgico com a
Ana Rita Clara, atriz e fundadora da
ONG changeitworld.  Uma mulher
comprometida com os Valores e visão
do Clube. Encantada! Bem haja!

Palavra
Compromisso Coletivo 



s Embaixadoras à frente nesta
fase Joana Patino, Sonia
Crisóstomo, Louise Moura,
Leila Duarte, Lucila Pena, Rô
Cordeiro e Solange Galliano.

 03 de Outubro de 2021 no. 16

ç

Jornal do Clube é uma iniciativa do Marketing Clube para favorecer a troca de informações entre as Embaixadoras, Empresas
Parceiras e Empreendedoras. Qualquer sugestão ou dicas para agilizar o nosso jornal envie-nos uma e.mail
contato@clubemulheresdenegociospt.com com o Assunto Jornal.

Protagonismo Pílulas

Exclusivo

Com Andrea Pavei Gerente de projetos da
Fundação Parque Tecnológico Itaipu com as
Embaixadoras Sónia Crisóstomo e Cida Lopes

O Programa Empreender
Feminino terá seu piloto agora
em Outubro com a turma do
Vale do Pinhão. A comissão
diretamente comprometida
com o " fazer acontecer" desta
edição do programa reuniu-se e
estabeleceu as estratégias. 

Com Embaixadora Simone Salgado em Conexão
Brasil USA Portugal, 2021. O Clube e o ISS em
parceria.

Conecte-se: a alegria de
construir o encontro do Clube

Somos partes da Câmara de Comércio e Indústria
Portuguesa! Com Isabel Corte Real Diretora de
Marketing e Comunicação, Luiza Brás e a
presidente do Clube.

Com Milena Ribeiro e Brenda Santos, da JA
Brasil com as Embaixadoras Sónia Crisóstomo e
Cida Lopes e a Presidente do Clube.

Programa Empreender Feminino piloto
já em Outubro

A empresária Sofia Cassimo, Moçambique e a
presidente do Clube. Sinergias e compromissos.

Com a Presidência da BPW Montreal Luiza Grecu
e a Embaixadora Sônia Crisóstomo

Com a presidente do Lady Diamond Club, Débora
Aguillar, a presidente Rijarda estabelece conexão
para o Conecte-se 2022.

No Clube o experimentar quebra a rotina. Com a
Embaixadora Stefarss Stefanelli, coordenadora da
próxima reunião global, fechando os últimos
detalhes. 

O Clube que faz acontecer

A reunião da Comissão Executiva do evento a
definir local e perfil de patrocinadores para o
encontro de Portugal. A Presidente do Clube
apresentou a nova logo do evento e foi definido os
próximos passos da construção do encontro das
mulheres de negócios do Clube.

JORNAL do CLUBE

Reconhecimento

Destaque decisivo neste movimento
de lançar o programa piloto do
Empreender Feminino a presença
constante, gregária e eficiente da
nossa Embaixadora do Mês Joana
Patino. Iniciativa, organização e uma
AÇÃO eficaz com a Comunicação
do Clube e do Programa fizeram a
diferença do desempate para a
escolha. Viva, Patino!

Meritocracia Feminina

Encontos
Países diversos nos encontros da semana do Clube

mailto:contato@clubemulheresdenegociospt.com

