12º ENCONTRO DE MULHERES PAGUE MENOS
COLUNA 6
MULHERES DO BEM²
A Casa João é uma das 4 instituições que serão beneficiadas com a 12ª edição do
Encontro de Mulheres. Lá, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade
encontram acolhimento por meio de ações que fortalecem os vínculos familiares e
sociais. A integração envolve toda a comunidade, criando uma sociedade com uma visão
de futuro promissor.
Assim como todas as edições anteriores, parte da renda obtida com as inscrições é
doada para instituições que fazem a diferença na comunidade e, além da Casa João, a
IPOM (Povo do Mar), a Casa da Esperança e a SOPAI (Sociedade de Assistência e
Proteção à Infância de Fortaleza) também serão beneficiadas.
UM ENCONTRO RECHEADO DE POESIA
Está preparada para se emocionar?! Vai ter muita poesia, reflexão e troca de
conhecimento, energia e sentimento com Bráulio Bessa. Na apresentação “Poesia que
transforma”, o poeta cearense e campeão de seguidores e fãs na internet, contará um
pouco sobre a sua história e falará sobre a coragem e a criatividade do povo nordestino.
Vai ser demais!
EMPREENDEDORISMO NA VEIA FEMININA
Entre as oficinas digitais, vai rolar um workshop com a equipe do Ninna, uma Venture
Builder que realiza e apoia iniciativas com o ecossistema empreendedor em estágio de
MVP (mínimo produto viável) funcional para propor soluções. O workshop "Fazendo
acontecer - mulheres protagonistas na geração de negócios”, vai mostrar, na prática,
como fazer da sua ideia um grande negócio.
É EMOÇÃO QUE NÃO ACABA MAIS
Para homenagear mulheres que brilham e fazem história no Ceará, a Pague Menos criou
o “Prêmio Mulheres de Ouro Pague Menos”. São personalidades que atuam em áreas
diversas e representam a pluralidade da mulher brasileira. É o caso da Fátima Braga,
Presidente da Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal – ABRAME, instituição que
visa promover a vida com justiça, dignidade e ética, priorizando os portadores de
amiotrofia espinhal, em situação de risco.
“Em 17 anos de ativismo pelas doenças raras, entre todos os reconhecimentos que já
recebi, esse tem um gosto muito especial para mim, pela parceria de quase 10 anos com
a Pague Menos para dar visibilidade às pessoas que vivem à margem da sociedade. Me
sinto lisonjeada e afirmo que estamos no caminho certo. O amor faz sim grandes
mudanças na nossa vida e na vida dos outros, por isso juntas somos gigantes. Agora com

ainda mais garra e visibilidade para novas conquistas, como os medicamentos e outras
políticas necessárias para os portadores de AME”, comentou.
#VAMOSJUNTAS NUMA PLAYLIST EXCLUSIVA
Para entrar no clima, você já pode ir curtindo a playlist que foi desenvolvida
especialmente para o 12º Encontro de Mulheres Pague Menos. Acesse:
https://open.spotify.com/playlist/5sXCoFI3wUDO6toWk5xgG7 e fique por dentro dos
grandes sucessos musicais que teremos nos 4 dias de evento e muito mais. Você
também pode compartilhar a sua música preferida e interagir utilizando a nossa hashtag
#VamosJuntas
SOU FEITA DE AMOR
Queremos enaltecer as histórias sensacionais de cada mulher, por isso, nessa edição,
teremos o concurso “Sou feita de amor” e você poderá participar e mostrar o seu talento
contando a sua história numa redação com o mesmo tema do nosso encontro “Amor é
o que nos faz gigantes”. Entre todos presentes, a dona da história que mais emocionar
a plateia, ganhará uma viagem pela PontesTur e um dia recheado de surpresas. A gente
quer saber qual é a sua melhor história!
9 MIL M² DE NOVIDADES
A megafeira de saúde e beleza contará com 150 estandes repletos de novidades para
você ficar ainda mais bonita. Grandes marcas como Hypermarcas, Procter, Kimberly,
Colgate, Unilever, Sanofi, Colgate, J&J, Reckitt, Nivea, Cimed, Coty, e muito mais estarão
lá esperando por você. Vem!

