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Eu sou a Dani Plesnik, fundadora do WLM, viajante,

apaixonada por pessoas, livros, papel e caneta, mãe de
dois guris com um parceiro de vida. Também sou
advogada e contadora, e atualmente moro em Atlanta
nos Estados Unidos.

 

WLM em Atlanta? Sim! Para quem não acompanhou essa
trajetória, eu explico. Imagina ter 30 dias para empacotar
em 8 malas uma vida. 30 dias para se desligar de uma
empresa que fez parte da minha vida por 13 anos, deixar
o crachá, o cargo, e um time que me conhecia do avesso. 

30 dias para vender, doar, se desfazer de tudo e fechar
um apartamento dos sonhos. Bahhh. Imagina fazer isso
com dois filhos pequenos e um parceiro de vida a tira
colo? Sabe a sensação de comprar quatro passagens so
de ida para uma cidade que nunca tínhamos visitado?

Ao comentar (entre uma venda e outra) o nosso projeto
de vida, muitos comentaram a nossa coragem. Eu não
estava sendo transferida com tudo pago. Encerramos
uma etapa para comecar outra, estávamos investindo
em um sonho.

 

Corajosa? Só fui entender como fomos corajosos quando
aterrisamos. Aterrisamos e sentimos quando dois salários
se transformaram em um menor, quando percebemos
que morar é muito diferente de visitar, quando deixamos
nosso filho de 6 anos sem falar inglês na porta do yellow

bus sem saber muito bem o que aconteceria com ele
depois. Quando entendemos que não tínhamos credit
score (sistema americano que mede se es um “bom
pagador”) e não podíamos ter cartão de crédito, quando
erramos, erramos, erramos para eventualmente acertar.
 

E o medo de dar errado, de os filhos não se adaptarem,

do parceiro não conseguir emprego, de eu não gostar do
meu trabalho, de não curtirmos a cidade? Medo de o
dinheiro não ser suficiente, de morrermos de saudade da
nossa rede de amigos e da familia? Medo de não
sobreviver sem feijao, chimarrao, Bibs e Bis?

 

Reservei uma mochilinha só para os medos. Fiz as pazes
com todos eles, embalei com carinho, guardei e trouxe
comigo. Medo? Temos. Como costumo dizer, se tem
medo, VAI com medo mesmo.

 

FUNDADORA E 
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Somos mais fortes, mais resilientes, mais corajosos,

mais adaptados do que imaginamos. Os amigos
de verdade continuam existindo, feijão a gente faz
aqui mesmo, Bibs e Bis a gente importa. Foi mais
fácil que imaginava? Claro que não, e ainda bem
que não fazia ideia do quão difícil seria. Se bem
que depois que descobri saco a vácuo, não
importa o tamanho do medo, tudo se resolve com
um saco a vácuo e um aspirador. Pode vir, medo,

vem que te levo junto para onde decidirmos ir,
parados é que não ficaremos!

Sempre gostei de contar histórias e aqui relato uma
que repetirei por muito tempo.

 

Acompanhava o WLM à distância. A ideia de uma
mentoria com os recém lançados no mercado
jurídico me causava grande admiração. Tive bons
mestres, profissionais que me acolheram e me
ensinaram os primeiros passos, os caminhos e os
percalços. Assim, minha trajetória sempre foi
pautada em retribuir ensinando aqueles que vieram
depois de mim para também deixar o meu legado.

 

O Digital Talks foi o primeiro evento WLM que
compareci. No fechamento do evento, minha
anfitriã e amiga, Letícia Batistela, uma das
Fundadoras do WLM, referiu que homens também
eram bem vindos, pois deveriam participar,
compartilhar os pensamentos da instituição e
defender o protagonismo feminino. Surge, então, o
convite em público para eu ingressar no WLM e ser
o primeiro homem associado.

 

Sem titubear, disse sim.

Por que fazer parte do WLM?

 

Esta pergunta passou a ser tão frequente no meu
dia a dia quanto inquietante.
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A princípio a resposta era simples. A mentoria, o acolhimento, a troca de experiências, tudo isso
é sensacional. O WLM é uma possibilidade incrível de compartilhar e fazer a diferença na vida
de outras pessoas, contribuir com outros pontos de vista, somar para dar novas direções em
uma atividade rica de ensinar e, principalmente, aprender.
 

Isso sem falar que entre as fundadoras e associadas estão grandes amigas e profissionais que
admiro muito.

 

Então, por que um homem não poderia fazer parte do WLM?

 

A surpresa das pessoas me questionando – tanto homens quanto mulheres – conduziu a uma
grande reflexão e à conclusão de que efetivamente a questão de gênero não está superada.

Acredito que grande parte dos homens sequer pensa nisso porque, como eu, simplesmente,

não veem que ela existe.

O novo mundo clama pela diversidade. A felicidade do ser humano em sua plenitude passa por
uma sociedade justa e com igualdade de oportunidades, liberdade e compaixão.

 

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ensina que ser feminista nada mais é que
uma das facetas da igualdade e que “a questão de gênero é importante em qualquer canto do
mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Um mundo
mais justo. Um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo
mesmos”.

 

A caminhada precisa ser uma eterna evolução e é exatamente isto que desejo para todos nós.

Estão abertas vagas para candidatas a
mentoradas para o 5º Ciclo de Mentoria do
WLM. As inscritas irão concorrer à possibilidade
de participar de um programa de mentoria com
um ano de duração, conduzido por uma
mentora com ao menos 10 (dez) anos de
experiência profissional, oriunda de um
escritório ou de empresa. O prazo para inscrição
é 31/07.  Clique aqui para ver todos os requisitos
para se candidatar. Divulgue entre amigas,

colegas e profissionais que querem
potencializar suas competências.

MENTORADAS WLM
5º CICLO MENTORIA
VAGAS ABERTAS

VAGAS ABERTAS

http://bit.ly/candidatura5ciclowlm
http://bit.ly/candidatura5ciclowlm


 

CONQU I S T A S
Luisa Rabadan,

mentorada WLM, foi
aprovada para o

summer course “Law
and Logic”, promovido
pela Universidade de

Harvard and
European University
Institute em Florença.

Camila Calais,

mentora WLM, é
vencedora do

Americas
Women in

Business Law
Awards.

Ana Amelia
Abreu e 

Joice Grings,

fundadoras
WLM, estão na
lista executivas
jurídicas mais
admiradas da

Análise.

08.05 - WLM NA REAL: NÃO SAIA
ANTES DE SAIR - MATERNIDADE
E CARREIRA

WLM NA REAL: Um encontro exclusivo para
associada(o)s WLM dividirem seus
questionamentos, anseios, angustias, alegrias e
conquistas sobre diferentes temas.

E V EN TO S

Dia 08/05 ocorreu o evento Cresça com o
Google onde, a fundadora e mentora
WLM, Leticia Batistela palestrou para 1500
pessoas contando sua trajetória e
também apresentando o WLM. Obrigada
por inspirar a toda(o)s nós a vencer
barreiras e ir lá e fazer acontecer!

08.05 - EVENTO: CRESÇA COM
O GOOGLE - LETÍCIA BATISTELA

Dia 09/05, tivemos mais um evento
exclusivo para associada(o)s WLM: aula
de inglês English for Lawyers and
Effective Presentation Techniques
com a teacher Lívia Wolffenbüttel.

09.05 - ENGLISH FOR LAWYERS
AND EFFECTIVE PRESENTATION
TECHNIQUES

Andressa Gudde,

mentora WLM,

 é a mais nova 

Gerente do
jurídico da Yara.

https://lawandlogic.org/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/
https://www.cqcs.com.br/noticia/camila-calais-e-vencedora-do-americas-women-in-business-law-awards/


 

13 A 18 DE MAIO - 

FEIRA DE EMPREGABILIDADE 

E EMPREENDEDORISMO
Entre os dias 13 e 18 de maio, ocorreu a Feira de
Empregabilidade e Empreendedorismo na
FADERGS com o tema "Carreiras
Contemporâneas e Autogestão".

As fundadoras Ana Carolina Tavares Torres e
Joice Grings representaram o WLM na ocasião.

A mentorada WLM Luisa Rabadan
palestrou na 6a. Feira de
Empregabilidade e
Empreendedorismo da FADERG sobre
“Impactos e desafios da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais".

20.05 - 6A. FEIRA DE
EMPREGABILIDADE E
EMPREENDEDORISMO

A mentorada WLM Luisa Rabadan palestrou
sobre “Tributação das novas tecnologias” que
ocorreu no segundo encontro do grupo de
estudos de Direito e Inovação da OAB/RS.

Muitas trocas de conhecimento e
protagonismo feminino!

22.05 - TRIBUTAÇÃO DAS
NOVAS TECNOLOGIAS 

23.05 - MEETING JURÍDICO -

FEDERASUL -  GESTÃO DE CANAIS
DE VENDA: REPRESENTAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO
Dia 23/05 ocorreu o Meeting Jurídico -

Gestão de Canais de Venda: Representação
e Distribuição - Desafio Contratuais e
Trabalhistas. As fundadoras e mentoras
WLM, Leticia Batistela, Alessandra
Lucchese e Raquel Stein, mentora
WLM Gabriela Wallau e o associado
WLM Luís Gustavo Casarin, mediador do
encontro, estavam presentes no evento.

https://www.facebook.com/gabrielawallau/videos/10156353190593247/


 

24.05 - ARBITRAGEM EM FOCO

Dia 24/05, ocorreu o evento: Arbitragem
em Foco. Foi um debate sobre uma série
de temas relacionados à arbitragem,

temas polêmicos, dicas práticas, opiniões
sobre como fazer para funcionar melhor.
A mentora WLM, Giovana Comiran, foi
uma das debatedoras presentes. 

05.06 - TRILHA DE PALESTRAS WLM:

HABILIDADES DO FUTURO

Nesta palestra, compartilhamos recursos
práticos de Design e Aprendizagem para
quem já sente a urgência de desenvolver
tais competências para lidar cada vez
melhor com seus atuais desafios
profissionais. O evento foi apresentado
pela Lauren Aita e recepcionado pela
mentora WLM Angela Paim.

07.06 - DESAFIOS JURÍDICOS
DAS ORGANIZAÇÕES NA ERA
DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

07.06 - BRAZILCHAM 

SWEDEN, IBREI
 

O Stockholm Junior Water Prize é um
exemplo de legado e incentivo para
que as futuras gerações sejam mais
responsáveis socioambientalmente. A
associada WLM Mariana Ferreira dos
Santos falou no evento.

Dia 07/06 ocorreu o evento na
Assepro - RS, com as mentoras WLM
Rosana Takeda, Fernanda Girardi e o
associado WLM, Mauricio Maioli. 



 

Dia 08/06 em São Paulo, ocorreu
o evento: Legal + Design Summit
Brazil. A fundadora e mentora
WLM, Alessandra Lucchese, assim
como as mentoras WLM Gisele
Ueno e Helaine Galerani,
palestraram 

no evento. 

08.06 - LEGAL + DESIGN
SUMMIT BRAZIL

12 E 14 DE JUNHO - EVENTO NA FSG
DEBATE O DIREITO E AS NOVAS
TECNOLOGIAS E RÁDIO CAXIAS

Dia 12 de junho a mentora WLM Gabriela Wink
participou de um debate na rádio Caxias com
o tema: Consumidores e Redes Sociais. E no
dia 14 ocorreu um evento em Caxias, na FSG,

Faculdade da Serra Gaúcha, uma aula aberta
com o mesmo tema. As mentoras WLM Maria
Boffil e Gabriela Wink palestraram no evento.

12 E 13 DE JUNHO - 

INSURTECH E INOVAÇÃO

Nos dias 12 e 13 de junho em São
Paulo, ocorreu o evento: Insurtech e
Inovação. A mentora WLM Camila
Calais, foi uma das palestrantes.

23 A 28 JUNHO - UCLA - W50

Pelo mundo o WLM estava na
UCLA - W50 de 23 a 28 junho. Pelo
terceiro ano consecutivo tivemos
representantes do WLM lá.

A fundadora e mentora WLM Ana
Paula Yurgel e a mentora WLM
Camila Calais, ganharam a bolsa
para futuras líderes em Board! 



24.06 - SIMPÓSIO 

DE ARBITRAGEM

Dia 24 de junho ocorreu o evento
Simpósio de Arbitragem, onde a
mentora WLM Gabriela Wallau foi
a debatedora do segundo painel
sobre "Discussões e Casos em
Arbitragens Envolvendo
Problemas de Nexo Casual". 

No dia 27/06 aconteceu o evento:

Bate-Papo com Empresário com Ana
Carolina Tavares Torres, fundadora e
mentora WLM, que abordou o tema
“Diversidade - A riqueza das relações”.

 

27.06 - BATE-PAPO COM
EMPRESÁRIO - ANA CAROLINA
TAVARES TORRES

25.06 - WLM LIFESTYLE - 

MINDFULNESS

Em tempos modernos, em que o
mal do século é a ansiedade e o
estresse desenfreado, o GT de
comunicação organizou um evento
WLM Lifestyle. Com foco no bem
estar, na saúde e com a intenção de
possibilitar a fuga do estresse do dia
a dia, o encontro ocorreu dia 25/06,

exclusivamente para associadas(os)

WLM e tratou sobre mindfulness -

técnica de meditação e
concentração para auxiliar na
atenção, foco, serenidade e paz de
espírito com a professora.

DE NÓS PARA NÓS

Mentoradas WLM organizaram um café da
manhã comunitário para confraternizar e
trocar experiências entre as mentoradas de
todos os ciclos.



No dia 27/06 a associada WLM, Izabel Mello
foi palestrante em evento sobre a lei geral
de proteção de dados. Junto com a
associada WLM, Flávia Coelho Leite
abordaram sobre "Os desafios que as
empresas têm pela frente para se
adequarem às exigências da LGPD".

27.06 - OS DESAFIOS QUE AS
EMPRESAS TÊM PELA FRENTE
PARA SE ADEQUAREM ÀS
EXIGÊNCIAS DA LGPD

02.07 - WLM NA FIERGS

Dia 02/07 WLM estava presente na
FIERGS. A fundadora e mentora WLM,

Alessandra Lucchese palestrou no
evento e a(o)s associada(o)s WLM
estavam presente para prestigiar.

02.07 - SEGURANÇA E
PROTEÇÃO DE DADOS DA
ASSESPRO-RS REGIONAL RS.

WLM marcando presença no
primeiro encontro do grupo de
Segurança e Proteção de Dados
da ASSESPRO-RS Regional RS.

Iniciativa excelente coordenada
pela fundadora e mentora WLM,

Leticia Batistela. Parabéns por
sair na frente com mais esta
ação de grande sucesso!

No dia 05/07 a associada WLM, Juliana Garcia
palestrou na universidade La Salle sobre 

"A carreira da advocacia corporativa".

05.07 - A CARREIRA DA
ADVOCACIA CORPORATIVA



06.07 - CLUBE DO LIVRO

No dia 06/07, tivemos o Soft Opening do Clube do Livro WLM. O encontro foi repleto de
trocas e muito construtivo, com participação de fundadora, mentora, mentoradas e
associadas WLM. O objetivo do projeto é proporcionar conhecimento que desafie, agregue e
eduque as associada(o)s para o protagonismo feminino.

Nossas mediadoras desse primeiro encontro foram a mentora WLM Caroline Prolo e
mentorada do 4o Ciclo Maria Luizelli.

O nosso objeto de estudo foi o livro “Sejamos
todos feministas” - o Chimamanda Ngozi
Adichie, que você pode baixar gratuitamente
para ler aqui: http://bit.ly/32irzdb
Embora sucinto e objetivo, Sejamos todos
feministas possui o incrível poder de atingir
até os mais céticos e irredutíveis quando se
trata de explicar o que significa o termo
“feminista”. A autora ressignifica a noção de
feminismo para um conceito com que
homens e mulheres podem se identificar: ser
feminista é querer viver em um mundo em
que se tem liberdade para ser o que quiser.
Chimamanda, ainda que sucintamente,

apresenta elementos que são faísca para um
debate muito mais profundo, tornando-se
leitura elementar para toda e todo que quiser
fazer parte da luta por esse grande propósito
que é a igualdade de gênero.

A nossa próxima leitura é Mulheres e Poder: um manifesto, de Mary Beard.

 

Na foto: Maria Luizelli, Carol Prolo, Evelise Maciel da Silva, Ane Streck Silveira, Alessandra
Lucchese, Mayah Cruz, Bruna Zani, Alice Medeiros Kuhn, Mariana Fernandes, Mariana Gastal.



No dia 08/07 ocorreu o
evento: “Tributação de
Novas Tecnologias” na
OAB/RS Cubo/ESA. A
mentora WLM
Jussandra Hickmann
palestrou no evento.

08.07 -  TIBUTAÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS

Mentorada do 4° Ciclo Luisa Rabadan
no encerramento do curso de verão na
Itália. Foram 6 intensos dias
aprendendo lógica, aplicando a casos
concretos, analisando a estrutura dos
argumentos e muito mais!

06.07 - SUMMER COURSE ON
LAW AND LOGIC

10.07 - COMO IMPACTAR E
CRESCER NA REVOLUÇÃO
DIGITAL?

11.07 - WOMENWILL 

No dia 10/07 na Assespro/RS, ocorreu
o evento: Como impactar e crescer na
revolução digital? A fundadora e
mentora WLM Leticia Batistela,

palestrou no evento.

A terceira edição do WomenWill
Porto Alegre aconteceu no dia
11/07 na Imed. A associada WLM,

Mariana Ferreira dos Santos
palestrou no evento.

09.07  - DYNAMIC MINDSET

A fundadora e mentora WLM, 

Leticia Batistela, apresentou o
tema Dynamic Connections no
evento de inovação “Dynamic
Mindset, ideias que transformam.”

O WLM esteve presente.



PRÓXIMOS ENCONTROS

17.07 - WLN NA REAL -
"RENUNCIAR É NECESSÁRIO
MAS NÃO AO ESSENCIAL"
Quantas vezes na vida fazemos escolhas dirigidas
por cobranças internas e externas? Qual o
verdadeiro peso que devemos dar a estas
cobranças, sabendo que elas vão construir quem
eu me tornarei? Vem participar de mais um “Na
Real” sobre cobranças internas e externas.

Painelistas convidadas: mentoras WLM - Luciane
Esteves e Gabriela Wallau. Mediadora: Mentora e
fundadora WLM - Leticia Batistela Contaremos,

ainda, com uma PAINELISTA SURPRESA, que
será escolhida na hora do evento.

Manhã das tributaristas: discutindo
aspectos tributários da MP da
liberdade econômica. O WLM em
conjunto com a FESDT, convida a
todos para o evento no dia 19/07/2019
na Unisinos em Porto Alegre que
abordará os reflexos tributários da
medida provisória da liberdade
econômica (MP 881/2019), que teve
por objetivo central garantir a
liberdade da iniciativa empresarial,
trazendo a visão das tributaristas do
setor privado e de carreira pública
quanto às modificações que podem
ter significativo impacto tributário.

19.07 - MP DA
LIBERDADE ECONÔMICA

29.07 - TRILHA DE PALESTRAS
EM CURITIBA: "CARREIRAS
JURIDICAS - HABILIDADES DE
GESTÃO  E LIDERANÇA"

Reealizaremos o primeiro evento Trilha em
Curitiba. Será o primeiro conduzido fora de
Porto Alegre!!! Serão 3 convidados: uma
sócia de uma empresa de recursos
humanos, a Humanii, o Gilmar Andrade que
é da ABRH e estamos aguardando a
confirmação da agenda da Fabiane Brites,

responsáel pelo juridico da Ebanx.

https://doity.com.br/wlm-na-real-renunciar-e-necessario-mas-nao-ao-essencial


UPDATES  - II  FÓRUM

PATROCINADORES CONFIRMADOS:

PATROCINADOR PLATINUM

PATROCINADOR OURO
 

PATROCINADOR PRATA
 

PATROCINADOR BRONZE

APOIADORES

ORGANIZAÇÃO

PRÓXIMOS
ENCONTROS

Anote na agenda os
próximos encontros
do WLM!

O 2º Fórum WLM: Construindo 2030 – Conexões para o Futuro já está no ar! O evento
conta com diversos palestrantes de destaque e cases do mercado nacional e
internacional, com discussões propositivas sobre Carreira, Diversidade, Inovação e
Mentoria. Venha refletir, conectar e construir o ambiente profissional que almejamos
em um futuro próximo. Garanta seu ingresso agora em: http://bit.ly/2forumwlmbr

http://www.wlm.org.br/forumwlm
http://www.wlm.org.br/
http://bit.ly/2forumwlmbr
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GT CLUBE DE
LEITURA
 
Participantes: 
Caroline Prolo,Mariana
Fernandes, Maria Luizelli,
Ane Streck, Mayah Cruz e
Daniela Plenisk

O que é ser feminista? Por que o termo “feminismo” é tão comumente utilizado de forma pejorativa? 

 

Essas foram algumas das questões postas em pauta no último sábado, dia 06/07, quando o projeto Clube de
Leitura WLM abriu suas portas e as janelas do conhecimento para, a partir da análise do livro “Sejamos todos
feministas”, de Chimamanda Ngozi Adichie, abordar questões profundas e deveras arraigadas no imaginário de
muitos e muitas. A partir de uma linguagem direta e simples, a autora desmistifica muitos dos estereótipos que
acabam por afastar o apoio a essa causa, que nada mais é do que o desejo de viver em um mundo em que
homens e mulheres sejam livres para serem o que quiserem e onde haja igualdade de oportunidades.

 

O conhecimento é o mais poderoso propulsor de mudanças e por isso o WLM aposta no aprofundamento dos
debates por meio de um estudo sério, com espaço para discussões que instiguem, agreguem e eduquem as
associadas. O Clube de Leitura, nesse sentido, foi idealizado e construído para oportunizar e efetivar esse
objetivo.

 

A primeira experiência, com o Soft Opening, sobreveio para confirmar e superar as expectativas: tendo sempre
em mente o lugar de fala de cada uma e as limitações quanto a esgotar o tema, criamos um safe space para
expandir nossas mentes e corações. O debate foi rico, profundo e o espaço acolhedor.
 

Assim como é o feminismo, movimento no sentido literal da palavra, nossa postura frente à desigualdade de
tratamento entre os gêneros parte da premissa de que tenhamos ferramentas de enfrentamento - e de
convencimento - para, com atitudes, mudarmos essa cultura. A partir de trechos previamente escolhidos do
livro, a libertação das amarras foi um dos temas abordados.

 

O problema não é da conduta, mas de quem a apresenta. A mentalidade e a cultura definem o que é aceito e o
que não é. Foi nessa perspectiva que as mulheres foram sendo, ao longo dos tempos, invisibilizadas e tendo suas
personalidades limitadas pelo prisma dos estereótipos. É preciso que acabemos com as crenças limitantes, que
são incutidas nas mulheres desde a infância, o que perpassa criarmos nossos filhos e filhas de modo diferente.

 

Mesmo que inconscientemente, os estereótipos de gênero atuam criando um mindset que demanda, no futuro,

grande esforço para ser alterado. O mesmo se dá com relação aos homens, que crescem a partir de um padrão
de masculinidade tóxica. A limitação é nociva e ocorre em relação a ambos os gêneros.

 

Não precisamos de moldes para encaixar nossos sonhos ao olhar alheio. O que queremos é liberdade para
desenvolvermos integralmente aquilo que quisermos ser. Embora os avanços sejam significativos, estamos
muito distantes do ideal de igualdade. Os recortes históricos nos mostram que as ferramentas de enfrentamento
mudaram, que os desafios são outros, que os silenciamentos são mais sutis,  mas que seguimos - e nos tornamos
ainda mais - fortes e combativas.

 

Como bem disse Chimamanda, “a questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante
que comecemos a planejar e a sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo. Um mundo de homens mais
felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos”.

 

Esse é o propósito do WLM e é ele que norteia nossas lutas pelo protagonismo feminino no campo jurídico e no
mundo. O Clube de Leitura atingiu seu objetivo primordial e veio para ficar: preencher as mentes com
conhecimento e coragem para continuar.



Durante os meses de maio e junho o GTCOM+

iniciou três novos projetos, todos visando
aproximar associadxs como pessoas e não
apenas como profissionais. 

 

O primeiro foi o desafio WLM, onde associadxs
deveriam gravar vídeos respondendo 2
perguntas, o objetivo principal era aumentar o
networking entre todxs! 

 

O segundo é o WLM na Real, que visa tratar de
assuntos cotidianos com relatos reais de
pessoas reais, o primeiro foi sobre
maternidade, e contou com os relatos das
mentoras Jussandra Hickmann Andraschko,

Fernanda Girardi e a painelista surpresa
Rafaela Castanheira.

 

O segundo “WLM Na Real” será realizado no
dia 17/07/2019  sobre cobranças internas e
externas.

 

Ainda realizamos o lançamento do projeto
WLM Lifestyle cuja ideia é proporcionar para
nossxs associadxs formas de sair um pouco da
correria do dia a dia. O primeiro evento foi
uma oficina de mindfulness, já o segundo será
realizado no dia 07/09/2019 e será
oficialmente lançado no Na Real do dia
17/07/2019, e podemos garantir: VEM COISA
BOA POR AI!
 

Participantes do GT:

 Ana Luiza Dias, Eliana Herzog, Emmena
Damasceno, Gabriela Ferreira, Juliana Garcia,

Leticia Batistela, Luisiane Teixeira,  Mayah
Cruz, Nadine Pfeifer.

GT COM+ DESAFIO WLM

Durante o mês de maio e inicio de junho, o
GTCOM+ movimentou todxs associadxs
com o Desafio WLM, o objetivo aumentar o
networking dentro do grupo e também dar
mais visibilidade a pagina do Instagram do
WLM. Os resultados foram sensacionais: No
dia 19/06/2019, dia do encerramento da
campanha de curtidas, tivemos mais de
8.500 visualizações em todos os vídeos,

além disso, o número de curtidas dos
vídeos ultrapassou 5.400 curtidas, 

 

Segue o ranking final:
 

1° lugar: 
Bruna Zani e  Luciane Esteves 

com 2.707 curtidas 

 

2° lugar:
 Mariana Takeda e Nadine Pfeifer 
com 2.638 curtidas 

 

3° lugar: 
Ana Cristina Quevedo e Jennifer Santos
com 128 curtidas
 

Por fim, ultrapassamos as 1000 curtidas
na pagina do Instagram.

 

O GT de COM+ agradece o engajamento
de todxs associadxs no desafio e
parabeniza Bruna e Luciane pelo
resultado final.

https://doity.com.br/wlm-na-real


UPDATES GTS WLM 
GT DE APRENDIZAGEM
CONTINUADA

O GT de Aprendizagem vai continuar
promovendo eventos com palestras
focadas nas competências que serão
mais valorizadas no profissional do
futuro, de acordo com o Fórum
Econômico Mundial. 

As palestras serão ministradas a cada
dois meses, em local a definir e por
profissionais com destaque nas áreas dos
assuntos. Você tem alguma indicação de
palestrante? 

Envie para contato@wlm.org.br
 

Participantes do GT: Ana Amelia Abreu,

Andressa Gudde, Angela Paim, Bibiana
Zereu, Fabiana Marques, Fernanda
Rocha,  Greise Hellmann, Helaine
Galerani, Izabel Santos, Mayah Cruz.

Em junho o encontro sobre o 

tema Julgamento e Tomada de
Decisões com Lauren Aita e a mentora
WLM Angela Paim, na data 05/06. 

O próximo encontro será dia 07/08 e
trataremos do assunto Criatividade - A
Revolução Criativa com o palestrante
PC DIAS e a mentorada WLM Fernanda
Rocha, local a definir.
 
Ainda estamos fechando palestrantes e
datas para as seguintes temáticas:

 

- Colaboração com outros, parceria com
o GT de Diversidade Racial.
 - Pensamento Crítico em outubro, data e
local a definir
- Gestão de Pessoas, data e local a definir

GT DE MILHAGEM

O GT Milhagem, que se destina a
desenvolver formas de prestigiar o
engajamento e a participação pelxs
associadxs nas atividades do WLM, possui
novas integrantes: Izabel Mello, Maria
Eduarda Dutra de Oliveira e Mariana
Fernandes juntaram-se ao grupo, unindo-se
à Amanda Pegoraro, Bruna Zani, Francine
Schmitt e Jênifer Santos.

 

 Nos meses de Junho e Julho contamos com
o apoio de voluntárixs em três eventos:

Trilhas de Palestras: Habilidades para o
Futuro (05/06/19); WLM Lifestyle: Midfulness
(25/06/2019) e WLM na Real: Renunciar é
necessário, mas não ao essencial
(17/07/2019).

 

O GT está passando por uma fase de
aprimoramento. Para isso, as integrantes se
reuniram em 01/06/2019 e depois discutiram
seus projetos com a Diretoria WLM, em
08/07/2019. 

 

Com o crescimento da associação, é preciso
aprimorar nossas ferramentas para que o
programa seja benéfico a todos!

 

Neste mês de Julho, a representante do
grupo é a Francine Schmitt, qualquer
dúvida, fique à vontade para contata-la.

 

E fica o convite: se quiser nos conhecer
melhor, entre em contato para que
possamos conversar sobre o GT de
Milhagem.



UPDATES GTS WLM 

GT DE DIVERSIDADE RACIAL

O Grupo de Trabalho de Diversidade Racial do WLM-BR está estabelecendo de que
formas os temas discutidos no GT serão repassados para as pessoas associadas,

bem como para o público alcançado pela organização.

 

A primeira iniciativa é a realização de um evento voltado exclusivamente para as
pessoas associadas, visando a uma sensibilização sobre conceitos básicos, com
vistas ao aprofundamento do debate sobre relações raciais na organização. 

 

Isso porque a diversidade é um assunto que, apesar de muito exaltado e debatido,

muitas vezes acaba negligenciando conceitos básicos que fundam as relações de
raça/cor e de gênero. 

 

Não é possível alcançarmos efeitos práticos e enriquecer as discussões sobre
diversidade se não nos propusermos a aprofundar nossos conhecimentos e nos
desfizermos de nossos pré-conceitos. Ademais, não há igualdade de gênero
completa sem equidade de raça/cor. 
 

Dessa maneira, convocamos todas e todos a responder nosso formulário, cujo
link segue abaixo, a fim de mapearmos as principais dúvidas das pessoas
associadas sobre o tema das relações raciais, que serão abordadas nos próximos
eventos do GT. As respostas serão anônimas!

 

 Responda aqui: https://forms.gle/4LTWumugdvdTPHUr9

https://forms.gle/4LTWumugdvdTPHUr9


LIVRO

WLM  I N D I C A
INDICAÇÕES  DAS  ASSOCIADAS

VÍDEO
SÉRIE

FILME

A Sutil Arte de Ligar o Foda-se -
Mark Manson
Small Great Things - Jodi Picoult

ARTIGO, TEXTO,
NOTÍCIA, POST EM BLOG
Under-Management Is the Flip Side of
Micromanagement — and It’s a Problem
Too

Papel da mulher é revisto na História do Brasil

Nike | Dream Further

'O preconceito está presente na carreira
da mulher e precisamos falar sobre isso',
diz CEO da Paypal

Ética na tecnologia: a critérios de que(m)
e para que(m)? - Larissa Wermann

Como uma gestão "feminina" pode
mudar companhias

Mulher precisa perceber as barreiras no
mercado de trabalho e não ter medo de
se colocar, diz economista-chefe da XP

007 será mulher e negra!

Estrelas além do tempo (Hidden
Figures) – Mulheres negras na Nasa,
cisão racial 
Histórias Cruzadas (The Help) -
Segregação racial dos anos 1960
As Sufragistas (Suffragette) - Primeiro
movimento de ativismo feminista, na
década de 1910
Preciosa – Uma História de Esperança
(Precious: Based On The Novel
‘Pushed’by Safira)
A Vida Secreta das Abelhas (The Secret
Life of Bees) – Sororidade, abusos
Absorvendo o Tabu (Period. End of
sentence.) - Documentário curta-
metragem
Frida – A história de Frida Kahlo

Anne With an “E” - Empoderamento de
uma jovem mulher no final do século
19
Las Chicas del Cable (As telefonistas)
Espanha – machismo na década de 20,
carreira
Grace and Frankie – divórcio, mulheres
descobrindo independência na
terceira idade
Scandal – Política, carreira
The good wife – Carreira e
relacionamentos, maternidade
Workin' Moms – maternidade e carreira
How to Get Away with Murder –
carreira, suspense
The Crown – história Rainha Elisabeth
Greys Anatomy – Protagonismo
feminino, carreira, preconceito racial
ambiente médico
Jessica Jones - super-heroína

TEDX

Why do so many incompetent men become
leaders? | Tomas Chamorro-Premuzic

A Invenção de uma Bela Velhice
| Mirian Goldenberg

O poder de desafiar o não | Joana Felix PhD

O Profissional do Futuro | Michelle Schneider

A escalada dos vulneráveis | Ruth Manus

O poder da Vulnerabilidade | Brene Brown

Mulheres, liderança e o paradoxo da
prioridade

Papel da mulher é revisto na História do Brasil

Malas, Bagagens e expectativas 

Sobre mulheres, papéis, scripts e escolhas

https://hbr.org/2018/11/under-management-is-the-flip-side-of-micromanagement-and-its-a-problem-too?utm_campaign=hbr&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hOVkEHADCg4
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/07/02/o-preconceito-esta-presente-na-carreira-da-mulher-e-precisamos-falar-sobre-isso-diz-ceo-da-paypal.ghtml
https://amp-olhardigital-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/amp.olhardigital.com.br/colunistas/larissa-wermann/post/etica_na_tecnologia_a_criterios_de_quem_e_para_quem/87189
https://www.valor.com.br/carreira/6331667/como-uma-gestao-feminina-pode-mudar-companhias
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/07/04/mulher-precisa-perceber-as-barreiras-no-mercado-de-trabalho-e-nao-ter-medo-de-se-colocar-diz-economista-chefe-da-xp.ghtml
https://www.huffpostbrasil.com/entry/novo-007-mulher-negra_br_5d2c7ebde4b02a5a5d5e74d0
https://www.youtube.com/watch?v=zeAEFEXvcBg#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=CRos__CXTUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iZbDpXp8vaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9G5mS_OKT0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo&feature=youtu.be
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=pt-br
https://drive.google.com/file/d/1WL_7UcPxfDOuRQdP4FXG4us7jBvV7Lgc/view?usp=sharing
https://www.dynamicmindset.com.br/malas-bagagens-e-expectativas/
https://www.dynamicmindset.com.br/sobre-mulheres-papeis-scripts-e-escolhas/


WLM  I N D I C A
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STAND UP, COMÉDIA

EVENTO, CURSO 
E WORKSHOP

PLAYLIST, PODCAST

Stuff Mom Never Told You

Fórum 2019 - Sim à Igualdade Racial

Amy Schumer – Humor, estereótipos
femininos e Política
Cristella Allonzo – Lower Classy –

Humor, família e imigração mexicana
Ali Wong: ‘Baby Cobra’ – Humor,
Gravidez e relacionamentos
Hannah Gadsby – Nanette – Humor,
misoginia, e opressão contra a mulher
lésbica
Wanda Sykes  - Not Normal - Humor,
política, racismo, menopausa e família

Mudanças Climáticas Na Sua Vida –

Mamilos 

93: How To Overcome The Fear of
Failure -  RISE podcast

# 35 – Digital Customer Experience Com
Maristella Iannuzzi

Oprah’s SuperSoul Conversations –

Oprah

Gênero, Poder e Justiça - TED Radio Hour

Rise - Rachel Hollis

Rise Together - Rachel Hollis and
David Hollis

"Business Unusual" - Barbara Corcoran

#169 Inteligência Emocional - Mamilos

Presidente da Semana - sobre os
presidentes do Brasil

Make Yourself Heard - Women at Work

Tilted: A Lean In Podcast - Rachel
Thomas

Episode #089 ... Simone De Beauvoir -
The Second Sex - Philosophize This!

A força da diversidade nas organizações

NEWSLETTER

Blog Unicamp

https://www.youtube.com/watch?v=4RbHzSRfoXo
https://www.iheart.com/podcast/stuff-mom-never-told-you-21123631/episode/blessed-30231148/
http://simaigualdaderacial.com.br/forum2019/
https://www.netflix.com/
https://podcasts.apple.com/br/podcast/mamilos/id942491627?i=1000438672628
https://podcasts.apple.com/br/podcast/rise-podcast/id1245763628?i=1000436128355
http://mulheresdaengenharia.com/35-digital-customer-experience-com-maristella-iannuzzi/
https://podcasts.apple.com/br/podcast/oprahs-supersoul-conversations/id1264843400?mt=2#episodeGuid=gid%3A%2F%2Fart19-episode-locator%2FV0%2F19XNx_v9TaIpBQtyk-TXprVw0j_Fnw7_HzK8O2lApNI
https://https/podcasts.apple.com/us/podcast/ted-radio-hour/id523121474?i=1000428911083&mt=2/podcasts.apple.com/br/podcast/oprahs-supersoul-conversations/id1264843400?mt=2#episodeGuid=gid%3A%2F%2Fart19-episode-locator%2FV0%2F19XNx_v9TaIpBQtyk-TXprVw0j_Fnw7_HzK8O2lApNI
https://soundcloud.com/risepodcast
https://www.risetogetherpodcast.com/episodes
https://www.podbean.com/podcast-detail/fwigt-6b7e7/Business-Unusual-with-Barbara-Corcoran-Podcast
https://open.spotify.com/episode/1U8XDKpBtqVse4HU6kx7HX?si=Xp176gYvQAmh_--JUobtIQ
https://www1.folha.uol.com.br/amp/poder/2018/05/ouca-todos-os-episodios-disponiveis-do-podcast-presidente-da-semana-sobre-os-presidentes-do-brasil.shtml
https://podcasts.apple.com/br/podcast/women-at-work/id1336174427?i=1000400634268&l=en&mt=2
https://podcasts.apple.com/us/podcast/tilted-a-lean-in-podcast/id1437434887?mt=2
https://podcasts.apple.com/br/podcast/philosophize-this/id659155419?l=en&i=1000374222801
https://www.eventbrite.com.br/e/a-forca-da-diversidade-nas-organizacoes-tickets-63700309340
https://www.blogs.unicamp.br/protagonismofeminino/

