12º ENCONTRO DE MULHERES PAGUE MENOS
COLUNA 9
PARA ESQUENTAR O NOSSO ENCONTRO
Ninguém menos que Regina Casé com um bate-papo muito informativo sobre direitos
da mulher. A apresentadora receberá convidados especiais no palco principal para
falar sobre empoderamento feminino e muito mais.
CUIDANDO DA CÚTIS
Só no nosso Encontro você tem um espaço exclusivo focado em dermo. Lá, especialistas
vão te mostrar como ter uma pele bonita e saudável, mostrando os cuidados básicos do
dia a dia. E ainda vão falar sobre empoderamento feminino e tratamentos estéticos da
mulher moderna. O espaço tem programação repleta de quinta a sábado e vai receber
líderes do Núcleo Fortaleza do Grupo Mulheres de Fortaleza, dermatologistas,
farmacêuticas e maquiadores.
FALANDO EM BELEZA...
No espaço Beleza Express (mais uma novidade dessa edição) você vai aprender
truques incríveis para a sua rotina de cuidados. Vai ter tendências de maquiagem,
esmaltação, além de higienização da pele e cuidados com o rosto. E para te deixar
ainda mais bonita, na MEGAFEIRA tem mais dois salões de beleza esperando por você
para um relaxante spa dos pés, além de corte, hidratação e secagem capilar no Studio
Aussie. Já no Studio Head & Sholders você poderá fazer esmaltação, maquiagem e até
cursos de tranças.
BELEZA DAS FLORES
Que tal aprender a fazer arranjos incríveis e ainda combinar com sentimento da
ocasião?! No curso de Ikebana Sanguetsu, a instrutora Rosiane Rocha vai falar sobre a
filosofia da arte que leva ao caminho da felicidade por meio de arranjos florais,
mostrando cada um de seus significados.
BATEU UMA FOMINHA?!
Se a fome bater, ou der aquela vontade de um lanchinho, no espaço da feira você
encontra refeições, lanches, salgados, açaí e gelato. Em parceria com o La Brasilierie
(La Maison), daremos opções de refeição, a partir de R$ 25. O estande da Lud Doces e
Salgados servirá vatapá de frango no almoço e consomê de frango e carne no jantar.
Entre as opções de gelato, no estande da Trevo Açaí e Gelateria terá sabores como
cajá, tapioca com coco, banana com canela, menta com chocolate e muitos outros.
A cafeteria Santa Clara também estará no nosso evento para aquele momento
sagrado, relaxante e descontraído do café.
PARA ETERNIZAR O NOSSO ENCONTRO
Temos uma lojinha exclusiva do 12º Encontro de Mulheres Pague Menos para você
comprar objetos personalizados e relembrar todos os momentos especiais. Canecas,
camisetas, necessaire, almofadas, bonés, squeeze e muito outros itens para você usar

e presentear. Os produtos Dauf também ganharam embalagens personalizadas com o
tema dessa edição, entre os produtos, body splash, hidratante, sabonete e até kit de
esmalte. Você não vai querer perder essa lembrança.
MAIS QUE ARTISTA, UMA MULHER DE OURO
A artista Mazé Figueiredo está entre as 4 Mulheres de Ouro dessa edição. Com muita
fibra e determinação, ela trocou uma carreira consolidada para se dedicar ao seu
sonho de ser artista. Responsável por desenvolver e realizar o Festival de Teatro da
Terceira Idade, ela se destacou por sua ousadia e coragem se tornando uma entusiasta
das artes cênicas na capital do Ceará.
#VAMOSJUNTAS
Nesse megaevento que preparamos especialmente para você, em um espaço com
mais de 176 mil m² e mais de 40 horas de atrações. Esperamos você e mais de 20 mil
mulheres para a 12ª edição do nosso grande encontro. Vem!

