
Mulheres Empreendedoras
CONHEÇA HISTÓRIAS DE MULHERES QUE INSPIRAM!



Núcleo das Mulheres
Empreendedoras ACIJ

O Núcleo das Mulheres Empreendedoras da ACIJ é 

multisetorial e atua guiado por dois pilares: geração 

de negócios e capacitação. Para ser Nucleada basta 

freqüentar três reuniões, sentir como é o grupo e se 

vai conseguir participar. Se gostar e quiser continuar, 

são dois procedimentos, basta se associar à ACIJ e 

integrar o núcleo. Atualmente, o grupo conta com 

mais de 50 nucleadas. As reuniões acontecem a cada 

15 dias na ACIJ, sempre a partir das 16h30. Participar 

do núcleo significa ampliar o conhecimento, seja em 

visitas técnicas, palestras, cursos, viagens de negócio 

ou capacitação. “Estamos agora com o olhar voltado 

para inovação e o feminino. Não queremos ser iguais 

aos homens, mas sim complementá-los. Respeitando 

o nosso papel e as nossas necessidades”, explica a 

presidente do núcleo Francine Olsen. Francine entrou 

no núcleo há cinco anos. O objetivo era fazer networ-

king. Assumiu a presidência em 2018. O mandato é 

de um ano. Nesse período ela planeja discutir duas 

questões principais com as mulheres: equilíbrio e 

participação política. “Precisamos estimular a partici-

pação das mulheres na política. Nos envolver mais, 

porque a mudança que a gente quer só virá se nós 

nos envolvermos. E quanto ao equilíbrio, a gente 

enquanto mulher se cobra demais e não tem como 

ser perfeita no trabalho, em casa e ainda ficar bela 

no salto alto. A gente precisa se de-dicar a todas as 

esferas, mas com equilíbrio para termos uma vida 

profissional, pessoal e familiar saudável”, conclui Francine.

 

Este projeto é financiado 

pela União Europeia

 

‘Esta publicação foi elaborada com a assistência da União Européia. Os conteúdos são de inteira
responsabilidade da CACB e sob nenhuma circunstância deve ser considerada como refletindo
os pontos de vista da União Européia’.

Facebook:
facebook.com/nucleodemulheresempresariasacij/
Email: fernanda@acij.com.br / Telefone: (047) 3461.3377    



Francine Olsen OK Lazer e Eventos

Daniela Henschel Empreendedora

Formada em Turismo na Universidade Federal do Paraná e 
pós-graduada em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas, desenvolveu sua carreira à frente do Grupo Bali hai, 
onde atuou como sócia executiva, administrando as 06 uni-
dades do Grupo, espalhadas pelo litoral catarinense e gaú-
cho. Em 2014, criou o Parque Expoville Atividades, e desde 
então vem trazendo lazer, entretenimento e diversão às fa-
mílias de Joinville. Atualmente preside o Núcleo de Mulheres 
Empreendedoras da ACIJ.

Administradora por formação, empreendedora por 
vocação e educadora por ideal. Administrou, aos 19 
anos, duas empresas nos ramos da saúde e têxtil si-
multaneamente. Tornou-se coordenadora da Peni-
tenciária Industrial de Joinville a frente de 366 presos. 
Formada em Administração, Especialista em Gestão 
Estratégica de Pessoas, Gestão e Tutoria em Educ. à 
Distância e Mestre em Ciências da Educação, lecionou 
para graduação e pós-graduação. Empreendedora, 
hoje com 40 anos é sócia das unidades do Centro Uni-
versitário Internacional Uninter de Joinville/SC; do 
Instituto Técnico de Capacitação e Enfermagem – ITCE 

Apaixonada por estudar e pessoas, começou sua carreira na área 
comercial durante o curso de Ciências Contábeis. Movida por desa-
fios foi a primeira vendedora mulher da Perdigão no Sul do Brasil, 
após atender redes de supermercado, iniciou a venda para linha de 
food services, experiência que a oportunizou tornar-se sócia da Maná 
do Brasil. Como diretora da empresa é responsável pelas relações 
com o mercado, concentrando seu aprendizado em desenvolvimen-
to de pessoas. Tornou-se especialista pela SBDG, possui formação 
em análise transacional, Coaching e Mentoring. Dedicada, busca 
excelência no que faz, levando a Maná à conquista do Prêmio Ex-
celência na Gestão em 2018. Tem se dedicado ao associativismo e 
é diretora estratégica do CEME e vice-presidente do Núcleo de 
Mulheres Empreendedoras da ACIJ.

Silvia Maria Coleraus Maná do Brasil

Ltda; Cursos & Concursos Joinville, além de 
Vice-Presidente do Núcleo de Mulheres 
Empreendedoras da ACIJ.



Nutricionista

Andreia Monteiro

Natural de Bernardino de Campos, SP, Assistente Social, 
funcionária pública aposentada, atualmente, Membro da 
Diretoria do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACIJ 
e Gerente de Relacionamento da Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Associados de São Miguel do Oeste 
– Sicoob São Miguel. Cooperativa fundada em 25 de julho 
de 1989, conta com 68 mil associados e 28 postos de aten-
dimento em SC, PR e RS. A Cooperativa, investe em parce-
rias estratégicas, na diversificação de produtos e serviços, 
inovação tecnológica, diferenciais, como: atendimento per-
sonalizado; menores taxas e tarifas; participação nos resul-
tados; relação com a comunidade por meio de programas 
sócio ambientais.

Gerente Sicoob

Educação Física foi sua primeira formação. Aos 22 anos 
abriu sua academia a qual se dedicou por quase 15 anos. 
Fez sua segunda faculdade, a qual se apaixonou e se de-
dica até hoje. Como Nutricionista Clinica Funcional e Nu-
trition Coach tem como missão combater a obesidade na 
sua origem, durante a gestação, com uma programação 
metabólica para uma gestação saudável e durante a fase 
adulta, prevenindo ou atuando como coadjuvante nos 
tratamentos para comorbidades e patologias que acom-
panham os pacientes durante a idade adulta.

Mentora de Negócios
Há quatro anos vem impactando profundamente a vida de 
centenas de mulheres com seu trabalho. É idealizadora do 
Fórum de Empreendedorismo Feminino, considerado hoje o 
maior evento do estado de Santa Catarina de temas relacio-
nados ao universo empreendedor da mulher. Também é 
proprietária da loja virtual de roupas infantis de 0 a 3 anos, 
Clube Mini Babies e Kids. É pós-graduada em Empreende-
dorismo e Gestão pela PUCPR e professora da disciplina 
Liderança no MBA de Liderança e Coaching da Faculdade 
Anhanguera.

Maria Teresa Soares

Site: .www.sicoobsc.com.br/sicoobsmo

Eliete Rodrigues



Alcilia Winter Winter Industrial 

Adriana Krüger Psicóloga

Adriana atuou por 12 anos na área de Gestão de Pessoas 
em empresas como Fundação Pró-Rim, Bunge, Bosch, e 
Univille e também como Psicóloga Clínica em consultório 
particular. Em 2014 encerrou sua carreira na área de RH, 
pois decidiu empreender, dedicando-se exclusivamente à 
área de Psicologia Clínica. Especialista na área atende o pú-
blico adolescente, adulto e idoso. Possui também formação 
em Terapia de Reprocessamento Cerebral (EMDR e Brains-
potting) - abordagem eficaz para o tratamento de traumas 
emocionais. “Hoje eu sei minha missão e amo o que eu faço”.

Pós-graduada em gestão empresarial e gestora financeira 
da empresa familiar Winter Ferramentaria há 20 anos, sen-
do uma das poucas mulheres a atuar no segmento, onde 
controla também finanças em investimentos imobiliários 
que a empresa realiza. Atuante do núcleo das mulheres 
empreendedoras há 22 anos.

Formada em Direito, Ale Lobo (como é conhecida), atua como 
Colunista Social desde 2001, primeiramente trabalhando com o 
pai (o também colunista social João Carlos Vieira), no Jornal A 
Notícia, depois com coluna própria no Jornal Notícias do Dia por 
sete anos. Hoje em dia se divide como Digital Influencer no Insta-
gram “alevlobo”, colunista nas Revistas Duo e Premier e no blog 
www.alelobo.com

Alessandra Vanessa Vieira Lobo
Colunista Social e Digital Influencer



Carla Cabral Escola Feliz Vida Livre

Sócia da empresa Feliz Vida Livre, atua como mentora de feli-
cidade corporativa, com trabalhos desenvolvidos e implemen-
tados com base na Psicologia Positiva, Ciência da Felicidade e 
Mindfulness. Pós-graduanda em Psicologia Transpessoal e Prac-
titioner em Programação Neurolinguística, também é jornalista 
e escritora e há 17 anos atua na área de comunicação e even-
tos. As pesquisas em autoconhecimento e a crença de que o 
amor é a força capaz de dar fluidez à vida fizeram-na uma "via-
jante para dentro de si", com vivências no Brasil e em países da 
América do Sul e da Europa que impulsionaram o propósito de 
promover felicidade.

Carla Fabrícia Ronchi
da Gaia Consultoria Ambiental

Fundadora 

Geógrafa, especialista em conservação e manejo da biodi-

versidade e professora por formação, em 2010 fundou a 

Gaia Consultoria Ambiental que a impulsionou tornar-se 

uma empreendedora e empresária. Atuante no oficio da 

gestão administrativa do seu negócio e apaixonada por 

trabalhar com o tema sustentabilidade, apresenta e oferta 

aos seus clientes e parceiros estratégias e ações que mos-

tram o caminho para aliar natureza, ser humano e econo-

mia. Proporcionando assim, uma qualidade de vida em 

harmonia.

Advogada, especialista em direito administrativo e empresarial. 
Trabalhou na administração pública por 07 anos na Eletrosul, 
tendo adquirido experiência na análise de licitações e contratos 
de energia. É sócia-proprietária da Haus Construção Consciente, 
presente em Joinville há mais de 02 anos, que tem como objetivo 
a construção consciente e, no máximo possível, sustentável; atu-
ando desde o projeto até a execução, sem deixar a gestão de lado. 
Tendo como foco a sustentabilidade, a empresa busca algumas 
soluções como a Modular Haus, com projetos habitacionais con-
temporâneos e a Green Haus, solução de investimento em em-
preendimentos sustentáveis.

Caroline da Costa Silvério Kamaroski 
Haus Construção Consciente 



Pedagoga. Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas. Atua na 
área de Desenvolvimento Organizacional há mais de 18 anos. Possui 
ampla experiência na implantação de programas de Desenvolvimento 
e Treinamento, Gestão da Mudança e Formação de Líderes. Acumula 
vários prêmios por projetos desenvolvidos nestas áreas. É Coach pelo 
Instituto Holos e pelo ICI –Integrated Coaching Institute®. Empreen-
dedora, fundou a Hemera Consultoria e Treinamento e contribui com 
a formação de executivos e desenvolvimento empresarial.

Cerli Antenor da Silva Hemera

Cássia Busanello Profissional do
Cuidado e Evolução do Ser Humano

Facilitadora de grupos de Autoconhecimento com base no 
Eneagrama, Palestrante, Terapeuta, Assessora Empresarial e 
Mentora de Líderes, com formação em Psicogenealogia.  Atu-
ante no Movimento pela Cultura de Paz através da Unipaz e 
Focalizadora de Dança Circular Sagrada.

Sócia certificada na área personal coaching pela Sociedade 

Brasileira de Coaching. Bacharel em Ciências Contábeis, com 

especialização em Direito Processual e Trabalhista. Consultora 

Empresarial nas áreas Financeira e Administrativa. Atuou nas 

áreas Fiscal, Trabalhista, Societária e Contábil.

Carolina Loth Kratzer Coach



Daniela BoeiraFormada em Administração com ênfase em Gestão de Pessoas. Iniciou 
sua carreira profissional aos 15 anos como cabeleireira no salão de bele-
za de sua mãe, de quem herdou inspiração empreendedora. Fundou a 
Btomec Ferramentaria juntamente com seu esposo e seus pais, com 
apenas 21 anos. Foi uma das fundadoras do Núcleo das Mulheres da 
ACIJ e tem participação ativa como voluntária na Casa da Amizade de 
Joinville - SC.

Fundadora BTOMEC Ferramentaria

Cristina Tiergarten

Cleide Gasparin de Liz Consulado da Mulher

Especialista de Projetos Sociais. Graduada em Letras, Pós-
graduada em Psicopedagogia e Adm do Terceiro Setor. 
Atua há 10 anos com assessoria a esses empreendimentos, 
que engloba o apoio na criação do negócio, capacitações 
em técnicas e processos administrativos, elaboração de 
plano de negócios, cursos técnicos em áreas específicas 
para o negócio. Atualmente representa o Instituto Consu-
lado da Mulher, ação social da marca Consul, que trabalha 
na transformação social por meio do incentivo ao empreen-
dedorismo feminino. Nacionalmente, o Instituto seleciona 
e empodera mulheres empreendedoras, oferecendo asses-
soria na gestão de micro negócios e capacitações para que 
empreendam de forma mais eficiente.

Claudia Boehm Moschetta Lumino

Sócia da empresa Lumino em Joinville. Atua no segmento há 23 anos. 
Iniciou sua carreira na cidade de Concórdia onde teve loja pelo período 
de 20 anos. No ano de 2012 adquiriu a loja de Joinville, sempre com foco 
em iluminação, pois seu marido é engenheiro eletricista. Hoje ampliou seu 
portfólio, atendendo com Iluminação, estofados e decoração.



Daniela Boeira

Elair Floriano Escola Feliz Vida Livre

Sócia da empresa de promoção de felicidade Feliz Vida Livre. Terapeu-
ta Thetahealing (uma das mais poderosas técnicas de cura energé-
tica) e Especialista em Felicidade atua como mentora de pessoas e 
consultora no ambiente corporativo. Com MBA em Gestão Pública, 
também é jornalista diplomada com atuação na área de Assessoria 
de Imprensa e Comunicação. Além disso, cursa Mindfulness pelo 
Mindfulness Center of Excellence (UK). Entusiasta do conhecimento 
estudou por sete meses na Austrália e viveu um período na Indonésia. 
A partir destas viagens extraordinárias, e de outras experiências em 
cidades da Europa, Estados Unidos, América Central e América do Sul, 
decidiu contribuir na construção de um mundo mais feliz e melhor.

Daniela Cela
Diretora técnica e administradora da Clínica OralSanthè

Formada em 1994 em Odontologia pela Universidade 
Federal de Pelotas e com Pós-graduação em Ortodontia, 
Ortopedia, Reabilitação Oral e Prótese Dentária pela USP 
de Bauru. Credenciada no sistema internacional Invisalign, 
alinhadores transparentes para correção dentária. Com 
experiência de 25 anos como funcionária concursada da 
Prefeitura Municipal de Brusque, trabalhou com projetos 
de prevenção à saúde bucal e com grupos de adolescentes 
grávidas. Apaixonada pela Odontologia e pelo social idea-
lizou e criou em 2013 o Grupo AMIGA - Prevenção e Am-
paro à Gravidez na Adolescência. Participou ativamente do 
GRUPIA.

Ortodontista

Daniela Boeira Otorrinolaringologista
Apaixonada pela Medicina desde a adolescência, ingressou na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul aos 16 anos, tendo se formado em 
1996 e se encontrado na prática clínica não acadêmica. Tornou-se cirur-
giã Otorrinolaringologista adulto e infantil, com residência médica pela 
Santa Casa de Porto Alegre. Especializou-se também em Medicina do Tra-
balho. Atuou em Joinville na rede pública como concursada do município 
por 8 anos, e depois no Hospital Materno Infantil por mais 5 anos, paralelo 
à clínica particular, SALUS Saúde Plena. Sempre interessada em uma visão 
mais completa da Medicina, encantou-se com a Medicina Tradicional Chi-
nesa, finalizando seu trabalho de Conclusão de Curso pelo CESAC do Pa-
raná e simultaneamente concluindo Pós-graduação em Nutrologia pela 
Associação Brasileira de Nutrologia -ABRAN.



Eliane Karam Karam Eventos

Atuando há 42 anos na área de eventos sociais e corporativos, tanto 

nos segmentos de organização, assessoria, cerimonial como em deco-

ração, a Karam Eventos, tem um diferencial aliado à experiência: Pro-

vocar experiências únicas  e personalizadas de acordo com o sonho X 

realidade financeira de seus clientes.

Eliani Gislon CBG Certificadora Brasileira de Gestão
Nascida em Mirim Doce, cidade do interior de SC, filha de agri-
cultores, desde os 07 anos de idade já cuidava dos irmãos e se 
responsabilizava pelo almoço da família enquanto os adultos 
trabalhavam na estrada e na roça. Aos 15 anos auxiliava o pai 
dirigindo o caminhão carregado de arroz até a cidade vizinha. 
Aos 18 anos foi para Blumenau estudar (Letras), onde trabalha-
va como vendedora na loja de uma tia e nos afazeres da casa. 
Em 1998 mudou-se para Joinville onde estudou Engenharia 
da Qualidade, Pós em Meio Ambiente e Segurança do Traba-
lho). Trabalhou durante 05 anos como funcionária na Transjoi 
Transportes e depois mais 10 anos como consultora na área 
da Qualidade e SASSMAQ. É Auditora líder em ISO 9001, 14001 
e tem a qualificação junto a ABQUIM como Auditora líder de 

Eliete Vitório Rosendo Delari Imóveis

Professora durante mais de 18 anos, iniciou na área comercial 
em 2013 e no mercado imobiliário logo em seguida. A empatia 
desenvolvida no mundo escolar para encantar os alunos a de-
senvolver suas habilidades a trouxe para a área comercial. Atua 
na gestão imobiliária e atendimento ao cliente, conciliando a for-
mação de novos profissionais e suas metas. Destaca-se pelo aten-
dimento diferenciado, dinâmico e assertivo, onde prioriza a exce-
lência nas relações. Mantém participação ativa nos órgãos da ca-
tegoria, sempre com foco na ética profissional e sucesso coletivo. 
Acredita que o conhecimento do meio, seus comportamentos, 
tecnologias e tendências, quando incorporados com sensibilida-

SASSMAQ, que atualmente tem um grupo seleto de 19 audito-
res a nível nacional. É sócia do primeiro organismo certifi-
cador genuinamente brasileiro e catarinense, a CBG 
Certificadora Brasileira de Gestão. 

de e empatia, fortalecem o empoderamento de todos ao seu 
redor.



UnivilleFabiane M Sapucaia de Amarante

Graduada e Mestre em Administração pela Universidade Federal 
de Santa Catarina-UFSC. Especialista em Gestão Educacional pela 
Faculdade Cenecista de Osório - FACOS. Professora Universitária 
nas áreas de Administração. Consultora da BW Consultores Asso-
ciados. Experiência de 17 anos na área de Gestão Administrativa 
e Financeira de Instituição de Ensino Superior. Experiência de 15 
anos em Coordenação de cursos de graduação e pós-graduação, 
respondendo pelo planejamento estratégico, gestão de pessoas e 
controles de centros de custos. Exerceu a presidência do Núcleo 
de Educação Superior da ACIJ. Hoje desenvolve suas atividades 
no curso de Medicina da Univille.

Fabiane Heyse Sarmento H&S Auditoria

Sócia da empresa A&S Auditoria, sendo uma empresa pioneira no 
segmento, com atuação nacional e internacional e mais 12 anos de 
experiência. A H&S Auditoria é especializada em auditoria e geren-
ciamento de telefonia, sendo uma das principais empresas do ramo 
de Telefonia. Formada em Pedagogia pela UDESC, pós-graduação 
Interdisciplinaridade Pedagógica pela FACVES, curso de Formação 
Continuada para Professores e Gestão Administrativa pela UEPG 
foram indispensáveis para sua atuação no mercado. Preza por ser-
viços especializados de qualidade, satisfazendo necessidades e su-
perando expectativas dos clientes.

Engenheira de formação, Mestre em Engenharia de Produção e Especialista em 

Qualidade e em Gestão de Atenção à Saúde. Após 16 anos atuando na área de 

empreendedorismo com o desenvolvimento de projetos e gestão de incubadoras 

de empresas e o próprio ensino do empreendedorismo, em 2008 recebeu o de-

safio de assumir a área de Assessoria de Qualidade e Estratégia da Fundação Pró-

Rim. Auxilia esta instituição na conquista e manutenção do reconhecimento como 

referência em qualidade sendo, em 2017, o primeiro serviço de hemodiálise fora de 

um hospital no mundo a receber a certificação internacional Qmentum concedida 

pela Accreditation Canadá International, em nível Diamante.

Eviline Maria Varela Neermann
Fundação Pró Rim



EmpreendedoraGraziella Dall’ Inha 

Formada em Administração de Empresas e mestre em 
Engenharia de Produção, Coach Especialista em Pesso
as. Atua na Soft4 Soluções e Consultoria, há mais de 10 
anos, com soluções de help desk, o softdesk hoje utiliza
do por empresas em todo o país.

Heloísa Novaes Vieira

Formada em Engenharia Civil em 2009 pela UDESC, no mesmo ano iniciou 
a sua atuação como Engenheira de projetos de edificações residenciais e 
comerciais, regularizações de imóveis e execuções. Apesar da sua formação 
inicial ser em Engenharia, sempre foi apaixonada por arquitetura e em 2013 
fundou, juntamente com seu sócio, a Engenho Projetos, especializada em 
projetos arquitetônicos e projetos estruturais. Também em 2013, iniciou sua 
sociedade na Novaes Construtora e Incorporadora, onde atua como respon-
sável técnica. Hoje suas funções consistem principalmente em desenvolvi-
mento de projetos arquitetônicos, imagens 3D, estudos de viabilidade e ser-
viços de regularizações de imóveis e de aprovações.

Heloísa Planinc Clínica Ergosports

Fisioterapeuta formada há 11 anos, especialista em Ortopedia 
e Osteopatia. Formação em RPG e Pilates entrou como sócia da 
Clínica de Fisioterapia e Saúde Integrada ErgoSports em 2014, 
e desde então está a frente da Clínica e conta com mais 13 pro-
fissionais nas diferentes áreas da saúde e estética.

Engenho Projetos e Novaes Construtora



Isabel Klimesh

Pós-graduada em Administração de Agências de Viagens, 
está na Bel Turismo desde 1989, primeiramente atuando 
como gerente e desde 2014 como proprietária. A agência 
completou 30 anos em Abril de 2018 e é reconhecida no 
mercado turístico pela credibilidade, solidez e qualidade na 
prestação de serviços.

da Bel Turismo

Sócia proprietária

Jaine Hattenhauer

Formada em ciências contábeis, pós-graduada em marketing e vendas, 
atua na administração da Cidy Car Oficina há dez anos.

Cidy Car Oficina

Josiane da Silva Mallmann

América Loterias

Técnica em Contabilidade, formada em Processos 
Gerenciais, pós- graduada em Desenvolvimento 
Gerencial e de Pessoas. Há mais de 20 anos no ramo 
empresarial.



da Bel Turismo
Sócia proprietária

Formada em Psicologia e pós-graduada em Psicodrama, é conhe-

cida pela sua atuação no associativismo desde 2000. Assumiu a 

presidência do núcleo de mulheres empresárias (2003 a 2005) e 

(2011 a 2013) e atuou na diretoria e vice-presidência do conselho 

estadual. É conselheira do Núcleo de Mulheres Empreendedoras 

da ACIJ. Atualmente é Psicóloga Clínica e Psicodramatista em seu 

consultório @juremamelopsicologa e atende crianças  Portadoras 

de Necessidades Especiais no Instituto Dona Anna de Reabilitação 

do Potencial Humano. @institutodonaanna.

Jurema Aparecida Melo Psicóloga

Karin Sliva Tríplice Imóveis

Em 1982 iniciou sua carreira administrando o Tourist Hotel na 
cidade de Joinville e em 1998 fundou a Tríplice administração 
de Imóveis, empresa que atua na locação de imóveis próprios. 
De maneira arrojada, valorizou exponencialmente o patrimônio 
familiar, tornando- se um modelo de empresária de sucesso. Em 
1995, participou da fundação do primeiro Núcleo de Mulheres 
Empresárias do Estado, na ACIJ. Atuou durante 03 anos como 
vice-presidente da diretoria, ousadia naquela época estritamente 
masculina da ACIJ.

Katia Regina C. Lourenço Empreendedora

Aos 31 anos, defendeu pela primeira vez na história da PUC/SP uma 
tese (doutorado em Educação) todo sinalizado em LIBRAS, Língua 
Brasileira de Sinais. Atua como professora desde 2003, mas a partir 
de 2006 mergulha no universo Surdo e desde então trabalha com 
essa especialidade do ensino e tradução da Libras. Idealizadora e 
fundadora do ACESSO LIBRAS, primeira empresa joinvilense especia-
lizada em Inclusão Social e acessibilidade em Libras para Surdos.



Formada em Administração com Ênfase em Marketing na Uni-
ville, atua como administradora na RDO Radiologia, clínica de 
Radiologia Odontológica. Proprietária da Lconradi Massoterapia.  
Formou-se em Massoterapia e Estética na Escola IREI - Instituto 
Referência em Educação Integrada, na cidade de Joinville – SC.

Lucilaine Precila Conradi

Massoterapeuta

da Bel Turismo

Licenciada em Pedagogia e com Mestrado na área da Educação, 
Kátia Ziemer Dal-Ri é proprietária da G3 Academia de Pádel. Sua 
missão como gestora esportiva é buscar continuamente a prefe-
rência dos clientes através da prestação de serviços com qualidade, 
ética e transparência, no melhor custo benefício e seu propósito é 
difundir o pádel muito além do esporte, ser um estilo de vida dos 
joinvilenses. Katia, em nome da Academia recebeu o Prêmio Cata-
rinense da Excelência 2018, junto a outras empresas premiadas no 
estado de Santa Catarina.

Katia Ziemer Dal Ri
G3 Academia de Padel

Márcia Seefeldt Estética Márcia

Esteticista formada em Tecnóloga de Estética e Imagem Pessoal. 
Atua desde 2012 no ramo da Estética. Nesse mesmo ano fundou 
a sua clínica. A Estética Márcia está no mercado da beleza há 6 anos. 
Oferece uma variedade de tratamentos estéticos corporais e faciais.



Margot Fenner Racon Consórcios

Mãe, esposa, consultora comercial na empresa Racon 
Consórcios de Joinville. Experiência profissional nas áreas 
de RH, Fiscal e Contábil, tendo atuado durante muitos anos 
na área da Educação. Desde cedo, a preocupação para com 
o próximo e a busca  constante  em  se qualificar  cada vez  
mais no atendimento  ao  cliente,  se  tornaram fatores  de-
terminantes para aceitar o desafio   e  ingressar  em  uma  
nova   área.   Com foco comercial, aliado a excelência no 
atendimento ao  cliente,  acredita  que  o  reconhecimento 
e sucesso profissional provém do resultado em buscar solu-
ções, acima de tudo.

Maria Aparecida Petry Cida Modas

Formada em Moda e Personal Styles com experiência 
de mais de 30 anos, Cida Petry é proprietária da Cida 
Modas, loja multimarcas de moda masculina e femini-
na, vestindo todos os estilos. Sua missão é que o cliente 
se sinta realizado nas compras feitas na Cida Modas; e 
sua maior satisfação é quando o cliente relata suas ex-
periências felizes com as peças que comprou. Atendi-
mento, inovação e qualidade são as características da 
Cida, que motiva a sua trajetória de sucesso no mundo 
da moda.  

Marilisa Boehm Delegada Aposentada

Dedica-se a proferir palestras 
gratuitas sobre Direitos da 
Mulher.

Formada em Direito pela ACE e pós-graduada em Ciências Crimi-
nais. Exerceu a Advocacia durante 04 anos até decidir ingressar 
na Academia de Polícia Civil. Como Delegada, criou a Delegacia 
da Mulher em Joinville. Posteriormente sendo ampliada ao aten-
dimento as crianças, adolescentes e ao idoso. Oito anos depois, 
foi nomeada Delegada Regional em Joinville. Durante quatro 
anos à frente da Regional inaugurou 04 delegacias em Joinville, 
01 em São Francisco do Sul e outra em Itapoá. Além da nova Sede 
Regional da Polícia Civil em Joinville. Hoje aposentada, continua 
contribuindo assiduamente com ações sociais para a comunidade. 



Micheli Marques
Cacau Show e Grão Espresso

Neusa Silva Diretora Mary Kay
Mary Kay é uma empresa americana que existe há 55 
anos no mercado de cosméticos. Neusa ingressou na 
empresa como consultora em 2014 para adquirir pro-
dutos, confiando na qualidade deles. Encantou-se com 
a filosofia e carreira da empresa. Em 2015 formou-se 
diretora, e hoje como diretora sênior dedica-se a cada 
dia para enriquecer a vida das mulheres!

Regina Celia Zimmermann da Fonseca
Diretora de Operações da Termotécnica

Michelli Pereira Marques, formada em Comunicação 
Social pela PUC PR, MBA em Comunicação Integrada 
e Marketing e Pós-Graduação em Inovação. Casada, 
mãe de três filhas, hoje é  franqueada de três lojas 
Chocolates Cacau Show em Joinville (Big Beira Rio; 
Giassi Bucarein e Supermercado Rodrigues) e da Ca-
feteria Grão Expresso. Com forte intuição comercial, 
não pára de investir em novos cursos de gestão e no-
vos projetos.

Engenheira Química de formação, seu raciocínio lógico e sua visão 

holística, integra processos e engaja pessoas, facilitando a implemen-

tação de estratégias e alavancando resultados nos negócios. Mais de 

10 anos de experiência em cargos de Diretoria em empresas multi-

nacionais e nacionais, conduzindo grandes equipes em várias uni-

dades, no Brasil e exterior. Conquistou para as empresas onde atua 

e atuou prêmios como as 150 Melhores Empresas para se Trabalhar - 

Você S.A e Guia Exame de Sustentabilidade, dentre outros reconhe-

cimentos. Voluntária do Excelência – SC, atua como VP na região 

norte de SC, onde tem estimulado empresas a buscar mais compe-

titividade aos seus negócios.



Com mais de vinte anos de experiência trabalhando em empresas 
no segmento industrial na área financeira, formada em Ciências 
Contábeis, cursou MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Con-
sultoria pela FGV, hoje atua de forma autônoma prestando assessoria 
personalizada na aprovação de projetos, alvarás e licenças nos órgãos 
públicos, atendendo a área da engenharia civil.

Roseli Hardt Rudnick
Consultora Administrativa

Practitioner em EMF Balancing Technique, realizou o sonho de 
se tornar empresária em 2015, após aprimorar suas habilidades 
empreendedoras e abrindo a SempreSú, que tem por significado 
“Sempre Feliz”. Rosane tem a missão de fazer com que todos saiam 
mais felizes do que quando entram em seu espaço, tornando seus 
clientes pessoas que vivem a melhor versão de si.

Rosane Alves SempreSú

Roberta Barni Balioli
Barni Refrigeração

Formada em Administração de Empresas, Roberta 
Barni Balioli, ingressou na empresa de seu pai aos 
21 anos. Hoje, com 14 anos de empresa, lidera uma 
equipe de 20 funcionários. Fez consolidar a marca e 
fidelizar seus clientes.



Rosimeire Máximo Costa
Centro Auditivo Audiomax 

Trabalha como administradora do Grupo Audiomax há 
15 anos e atualmente é sócia proprietária do CENTRO 
AUDITIVO AUDIOMAX SC. Além do trabalho formal, faz 
trabalhos voluntários junto a jovens de 12 a 18 anos, re-
forçando a ética e o compromisso social e religioso.  
Empreendedora e arrojada, busca a excelência em tudo 
que faz.

Rosilene Bejarano Reluzindo

Nascida em Corumbá-MS - Blogueira (Coisas do Sul e Egono-
tícias); Miss Plus Senior SC, Modelo Plus, Embaixadora da Paz, 
Secretaria Nacional da ABRAMECON, formada em Hotelaria, 
Excelência em Atendimento e Técnicas Imobiliárias. Recebeu 
o Prêmio Internacional de Imprensa Empreendedora 'Dr Rey 
2017'. Atualmente cursando marketing digital. 

Siga o egonoticias: http//instagram.com/egonoticias 
Siga a Colunista: http://instagram.com/rosilenebejarano 
Posts: https://www.egonoticias.com.br/autor/rosilene-bejarano/

Natural do Rio de Janeiro e há 22 anos em Joinville, acredita que 

para se alcançar o sucesso em qualquer área é fundamental se 

gostar de trabalhar nesta área e Rozana simplesmente ama o que 

faz. Sua formação é em Comércio Exterior. Há 16 anos atua em 

uma área totalmente diferente, é corretora de Imóveis e em 2010 

abriu sua imobiliária Nobres Imóveis, onde atua com paixão a ser-

viço dos seus clientes, na busca pelo melhor para eles.

Rozana Barros Nobres Imóveis



Com mais de Vinte anos de experiência trabalhando em
empresas no segmento industrial na área financeira, formada
em ciências Contábeis, cursou MBA em gestão financeira,
Controladoria e Consultoria pela FGV, hoje atua de forma

    a área da engenharia civil.
autônoma prestando assessoria personalizada na aprovação
de projetos, alvarás e licenças nos órgãos públicos, atendendo

Consultora AdministrativaEmpreendedora por natureza iniciou ainda muito jovem suas ati-
vidades profissionais. É fundadora e diretora geral da Franquia 
Nacional Winds Idiomas, executiva da Jeunesse Global e formada 
em Jornalismo. Praticante e apaixonada por esportes, ela aprovei-
tou sua intimidade com as câmeras para criar o programa Esporte 
Aventura. Entre fotos, vídeos e campanhas como modelo, ela con-
cilia seu tempo entre as várias atividades em um ritmo alucinante.

Rozane Campos Modelo e Empresária

“Acredito que tudo é energia! Assim como uma cachoeira devemos 
nos doar para que possamos receber sempre mais, e esse ciclo 

nunca termina mantendo-se renovado e purificado todo tempo!” 
Rozane Campos.

Rúbia Tânia Welter Imobiliária Visão

Formada em Ciências da Computação, MBA em Gestão de Negócios 
na Construção Civil, Mestre em Planejamento Estratégico. Proprietária 
da Imobiliária Visão – Joinville, empresa com 42 anos de mercado. Foi 
Presidente do Núcleo das Imobiliárias da ACIJ durante dois anos, Vice-
Presidente por dois anos e Vice-Presidente do Conselho dos Núcleos 
da ACIJ por um ano. Atuou como Presidente da Rede Mais Imóveis por 
3 anos. Corretora de Imóveis desde 1993 CRECI 6072 - CNAI 3520 
(avaliadora de Imóveis). Atualmente Delegada Regional Norte (Joinville 
e região) do CRECI e 2ª Vice-Presidente do CRECI -SC, Conselho Regio
nal de Corretores de Imóveis de SC.

Simone Finder Loja da Bia

Simone M. de Arruda Finder, Engenheira Civil, proprietária da empresa 
Arruda Finder Comércio de Artigos Infantis Ltda – Loja da Bia Brinque-
dos Educativos, empresa especializada no comércio de brinquedos e-
ducativos, jogos de tabuleiro e materiais pedagógicos, com 11 anos de 
atuação em nossa cidade. Sócia da Finder Engenharia, empresa espe-
cializada em perícias e avaliações de imóveis, atuando há mais de 20 
anos em Joinville e região. Professora universitária, esposa e mãe.



Formada e pós-graduada na área da educação, com perfil empreen-
dedor, sendo uma profissional proativa, dinâmica, com ótimo relacio-
namento interpessoal, boa comunicação e espírito de equipe, em 
agosto de 2010, iniciou as atividades da H7 imóveis, contando com 
30 anos de experiência no ramo Imobiliário e da Construção Civil. 
Desempenha atividades de consultoria no ramo imobiliário junto às 
construtoras na área de formatação de negócios, regularização de 
obras e formação de condomínios. Tem como premissa que a empresa 
deva estar apta para mudanças do mercado, mas sem esquecer-se dos 
princípios que nos diferenciam e da ética que devemos levar conosco.

Sonia Astrit Chaves H7 Imóveis

Consultora Administrativa

Simone Perboni

Advogada com atuação em Direito Empresarial e Trabalhista, exer-
cendo as atividades de advocacia preventiva e contenciosa para em-
presas de Joinville e região. Sócia do escritório Perboni e Duarte Ad-
vogados Associados, formada em Direito pela Universidade do Vale 
do Itajaí em 08/12/2001, inscrita na Ordem dos Advogados do Bra-
sil - Seção de Santa Catarina, sob o n. 17206, pós-graduada em Direi-
to do Trabalho, pela AMATRA – Associação dos Magistrados do Tra-
balho de Santa Catarina – 12ª Região e em Direito Civil e Processo 
Civil pela ACE – Associação Catarinense de Ensino.

Perboni e Duarte Advogados Associados 

Formada em Economia, Pós-Graduada em Gestão Financeira e MBA 
em Gestão de Negócios, ingressou no Banco do Brasil em 1983 co-
mo assistente administrativa e lá desenvolveu uma carreira de su-
cesso atingindo elevados cargos, aposentando-se como gestora de 
agência. Sempre engajada, empreende atualmente no mercado de 
construção civil como sócia na Prósper Incorporações, construtora 
conceituada em Joinville. Atuou como presidente do Núcleo de 
Mulheres Empreendedoras da ACIJ na gestão 2014/2015.

Sônia Andreata
Prósper Incorporações



Tania Giesel C. Lins Embrasp
Psicóloga, pós graduada em RH e Marketing, casada, mãe 
de 01 filho. Empreendedora de sua carreira, diretora Execu-
tiva responsável pelo relacionamento com cliente na empre-
sa Embrasp Segurança..‘Meu perfil de fácil comunicação aliado 
a minha curiosidade em entender e participar do mundo dos 
negócios, sem dúvida ajudou a abrir portas na carreira. Claro 
que o conteúdo de formação e constante atualização são im-
prescindíveis para que qualquer profissional prospere na sua 
atividade. Posso dizer que este dever de casa, estou fazendo 
pois nunca parei de me atualizar’  ,..............................................................

Tina Marcato

Formada em Administração e Pós-graduada em Marketing, 
atuando há 25 anos no mercado imobiliário contribuindo 
para a construção e o desenvolvimento de Joinville.  Tem a 
grande força no associativismo e no networking.

Otto House Lar & Patrimônio

Consultora Administrativa

Talita Silva

TS Eventos

Iniciou sua carreira no estado de São Paulo na organização de For-
maturas atendendo todo o litoral paulista. Com mais de 15 anos de 
experiência atendendo em todo o território nacional com festas e 
eventos. Nossa especialidade é a produção de festas personalizadas 
para tornar realidade o sonho de nossos clientes.  Após um período 
de 4 anos promovendo formaturas optou por alterar seu segmento 
de atendimento. Lançou-se em Joinville em 2009, focando em even-
tos personalizados como casamentos, festas de 15 anos, festas temá-
ticas e eventos corporativos que ainda eram restritos na cidade.

Produtora e Cerimonislista



NUCLEADAS

A CASA DE PROJETOS

BARNI REFRIGERAÇÃO

BEL TURISMO

BTOMEC FERRAMENTARIA

CACAU SHOW BEIRA RIO

CÁSSIA BUSANELLO

CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA

CENTRO AUDITIVO AUDIOMAX

CIDA MODAS

CIDY CAR OFICINA

CLINICA ODONTOLOGICA ORTHO BELLA

CONFORT HOTEL

CONSULADO DA MULHER

DIRETRIZES ASSESSORIA CONTABIL

ELIETE RODRIGUES NUTRICIONISTA

ERGOSPORTS CLINICA

ESCOLA FELIZ VIDA LIVRE

FERRAMENTARIA JN

FUNDAÇÃO PRO RIM

G3 ACADEMIA DE PADEL

GRAZIELLA DALL INHA

H&S AUDITORIA

H7 IMOVEIS

HAUS CONST. CONSCIENTE

HEMERA CONSULTORIA

IMOBILIARIA VISÃO

JUREMA MELO PSICÓLOGA

KARAM EVENTOS

LCONRADI MASSOTERAPIA

LOJA DA BIA

LUMINO ILUMINAÇÃO

MANA DO BRASIL

OK LAZER E EVENTOS

OTTO HOUSE

PERBONI E DUARTE ADVG

PRÓSPER INCORPORAÇÕES

PROTEGE EQUIP PROTEÇÃO

RACON JOINVILLE

GAIA CONSULT AMBIENTAL

ROSELI HARDT RUDNICK

ROSILENE BEJARANO

ROZANE CAMPOS

SEMPRESÚ

SICOOB SÃO MIGUEL

TERMOTECNICA

TRIPLICE IMOVEIS

UNINTER JOINVILLE

UNIVILLE

WINTER INDUSTRIAL

facebook/nucleodemulheresempresariasacij

fernanda@acij.com.br

.............................................................................

NOBRES IMOVEIS

HELOÍSA NOVAES

ALE LOBO

ANDREIA MONTEIRO

DANIELA BOEIRA DA SILVA

DELARI IMOVEIS

MISSÃO CONSULTORIA

NEUSA SILVA

TS EVENTOS

AMERICA LOTERIAS

ACESSO LIBRAS

ADRIANA KRUGER

ESTÉTICA MÁRCIA
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