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 Boticário 

 Audicon  

 Cerizze  

 Flamboyant  

 Sankhya  

 Politriz  

 Sicredi 

 

  



A HISTÓRIA DE  

SUCESSO DO PRÊMIO 

• Imagens  

• O Propósito 

• Regulamento 

• O Projeto 2021 



PROPÓSITO 

• Reconhecer e promover em nível 

municipal, Mulheres que se 

destacam em seus setores de 

atuação, que desenvolvem projetos 

em empresas, no setor público, ou 

em comunidades na cidade de 

Uberlândia MG. 

 

• Vamos prestigiar as Mulheres que 

constroem o progresso, que 

promovem o desenvolvimento, 

influenciam comportamento e 

melhoram a vida de pessoas 

• Incentivar outras 

Mulheres a realizar 

projetos similares.  

OBJETIVO 



REGULAMENTO 

• Criado pelo ACIUB Mulher – Conselho da Mulher 

Empresária da ACIUB e idealizado pelas  conselheiras 

da gestão 2008-2010 e validado pela ACIUB. 

  

• A partir de 2010 é realizado pela ACIUB sendo um 

evento integrante do calendário  da FENIUB.  

 

• A partir de 2017 é realizado pela ACIUB Mulher 

como um evento institucional da ACIUB 

 

•  O prêmio é uma homenagem à Mulheres de 

imagem pública, e tem oficialmente uma MARCA 

sempre usada para divulgação do evento, e poderá 

ser usada pelas premiadas em seu próprio benefício 

 



QUEM PODE PARTICIPAR 

• Todas as Mulheres INDICADAS por uma Associada da Aciub Mulher  

• A indicada não poderá pertencer à Aciub Mulher 

• Mulheres que tenham atuação em qualquer empresa privada, de qualquer 

porte, Fundações, Institutos, do setor público e da comunidade em geral  mas  

que tenham atuação no município de Uberlândia 

• Cada indicada só poderá concorrer em uma categoria por ano e não poderá 

concorrer nos próximo anos na categoria que foi premiada 

• Mulheres maiores de 21 anos 

• Restrito a mulheres residentes ou nascidas em Uberlândia 

• A indicada não precisa necessariamente ser associada da Aciub 

 



CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

• Postura profissional 

• Lições aprendidas 

• Superação  de desafios 

• Superação de discriminação à mulher  

• Ideias inovadoras com visão de futuro 

• Atuações democráticas, inspiradoras e estimuladora  

• Bom uso dos recursos de que dispõe para desenvolver as atividades 

• Resultados obtidos 

• Adaptação às novas tendências do ambiente que a cerca 

• Estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento das atividades 

• Contribuição para a redução das desigualdades sociais 

• Respeito à individualidade na atuação coletiva 

• Apoio às ações de responsabilidade social 

• Responsabilidade ambiental  

• Contribuição para o desenvolvimento de outras mulheres 

 



EDIÇÃO 2021 

• Premiação a ser realizada em 24 de novembro  
 

 

A dinâmica do prêmio será: 
 

• Uma solenidade simples   

• Grande impacto na mídia e comunidade 



DINÂMICA DA PREMIAÇÃO 

1. As associadas do ACIUB Mulher irão indicar os nomes das candidatas por categoria 

Por meio do e-mail que será disparado pela Aciub/Janayne e respondido via Google 
Docs 

 

2. Um comitê formado junto a diretoria executiva fará a votação dessas indicações 

 

3. As selecionadas serão validadas pelo presidente da Aciub, só assim será definido as 
ganhadoras 

 

4. As vencedoras serão conduzidas por suas madrinhas = as associadas que farão toda 
a intermediação como : 

• Levar a carta-convite, informando sobre a premiação e obter a confirmação da 
sua presença no dia da solenidade; 

• Manter contato sobre as etapas, horários, etc 

• Fará a entrega do prêmio junto com uma autoridade  

 

    

O Comitê fará toda a infraestrutura do evento  
• Cerimonial 

• Realização solenidade: som, imagem, ambientação,  

• Fotografias 

• Produção dos troféus e certificados 

• Convite às autoridades  

  

 



 HOMENAGEADAS 2021 

 Ação Social: GUIOMAR MARIA BOAVENTURA MELO  

 Agronegócio: WALKIRIA BORGES NAVES LORENO   

 Arte & Cultura: ELIZABETH BRITO  

 Comércio: RONEIDE PEREIRA FARIA  

 Comunicação: ALESSANDRA VALADARES  

 Educação: HELENA GUIMARAES DE RESENDE  

 Empreendedorismo: LUCIENE ABADIA DIAS DE SOUZA e 

TATIANA ESTER OLIVEIRA  

 Estética /Bem Estar: SANDRA DE FREITAS  



 HOMENAGEADAS 2021 

 Gastronomia: BÁRBARA FARINA  

 Indústria: SANDRA  R FERREIRA BRAGA  

 Inovação: TATIANE DE SOUZA LEMES PANATO   

 Moda: LETICIA MANZAN  

 Saúde: MARIA CRISTINA PAULA MESQUITA  

 Serviço Público: EFIGÊNIA APARECIDA  MACIEL  

 Serviços: DENISE AFONSO  

 Mulher ACIUB: AUGUSTA MOTA  



 HOMENAGEADAS 2021 
 Ação Social: GUIOMAR MARIA BOAVENTURA MELO (Madrinha  Leila Maria) 

 Agronegócio: WALKIRIA BORGES NAVES LORENO  (Madrinha  Tomaídes) 

 Arte & Cultura: ELIZABETH BRITO (Madrinha  Ana Cristina) 

 Comércio: RONEIDE PEREIRA FARIA (Madrinha  Carol) 

 Comunicação: ALESSANDRA VALADARES (Madrinha  Renata) 

 Educação: HELENA GUIMARAES DE RESENDE (Madrinha  Carla Lima) 

 Empreendedorismo: LUCIENE ABADIA DIAS DE SOUZA e TATIANA ESTER OLIVEIRA (Madrinha  Lígia) 

 Estética /Bem Estar: SANDRA DE FREITAS (Madrinha  Selma) 

 Gastronomia: BÁRBARA FARINA (Madrinha  Karita) 

 Indústria: SANDRA  R FERREIRA BRAGA (Madrinha  Flávia) 

 Inovação: TATIANE DE SOUZA LEMES PANATO  (Madrinha  Marcia Modesto) 

 Moda: LETICIA MANZAN (Madrinha  Tereza Maria) 

 Saúde: MARIA CRISTINA PAULA MESQUITA (Madrinha  Isabel) 

 Serviço Público: EFIGÊNIA APARECIDA  MACIEL (Madrinha  Carolita) 

 Serviços: DENISE AFONSO (Madrinha  Terezinha) 

 Mulher ACIUB: AUGUSTA MOTA (Madrinha  Rosiris) 



Obrigada! 


