12º ENCONTRO DE MULHERES PAGUE MENOS
COLUNA 10

UM PALCO MAIS QUE ESPECIAL
Você nem imagina o tanto de coisas bacanas que reservamos nesse palco! Lá, no
mezanino do Centro de Eventos, vamos chorar de rir com o show da Rayana Rayovack.
A artista se apresenta na sexta, dia 17, e vai agitar o nosso evento!
AINDA NO PALCO ESPECIAL
No sábado, dia 18, vai rolar um aquecimento super especial para o show da Fafá de
Belém! A equipe da Movement vai preparar a galera para curtir ao máximo tudo de
melhor do nosso Encontro.
O PALCO ESPECIAL É SEU
Em todas as edições, reservamos alguns momentos para você ser a nossa estrela e nesse
não será diferente. Prepare a sua apresentação (pode ser de dança, leitura de poesia,
canto etc) e venha brilhar no nosso palco.
EMPODERE-SE
O foco desse Encontro é o empoderamento e a programação está repleta de
personalidades incríveis que abordarão esse tema: Bruna Lombardi, Regina Casé,
Cláudia Raia e Martha Gabriel, além da oficina digital com Nina, que fala sobre mulheres
protagonistas na geração de negócios e as 4 Mulheres de Ouro, entre elas, Izolda Cela,
a primeira mulher eleita para o cargo de Vice-governadora do Ceará. Vai ser demais!
SEMANA ESPECIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO GLAUCOMA
A Sociedade Cearense de Oftalmologia está na semana de conscientização do glaucoma.
Por isso, durante o nosso Encontro você poderá se informar sobre esse diagnóstico num
estande super interativo, com labirinto de atividades exibindo vídeos e pesquisas sobre
o tema.
CONTAGEM REGRESSIVA
Já estamos em contagem regressiva para a 12ª edição do nosso Encontro! Serão 4 dias
inesquecíveis, repleto de atrações e emoções, além de muita informação e
experiências.
A gente não vê a hora de te encontrar! #VamosJuntas
DEPOIMENTO
“Eu sou de Aracaju-Sergipe e fiquei sabendo do evento em fevereiro através de um
encarte que recebi num sinal da Avenida que moro. Quando vi as atrações fiquei
eufórica, cheguei em casa e fui comprar as passagens e a hospedagem. Estou bastante
animada e acredito que o evento vai ser um sucesso”. Valdivia Bomfim

