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 O Grupo Mulheres do Brasil é um movimento suprapartidário, 
presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, que reúne mais de 
72 mil mulheres que sonham e trabalham voluntariamente por um 
Brasil melhor. Nos organizamos em Núcleos localizados em 
diversas cidades brasileiras e também no exterior. Na prática, 
buscamos conectar todas as pessoas, colocando a natureza 
feminina a serviço do Brasil, aquela que acolhe, cuida e faz 
acontecer. Com esse propósito, atuamos em causas sociais, 
políticas e econômicas, apoiando projetos já existentes e criando 
iniciativas que promovam a transformação do nosso país.

 E para isso, atuamos em áreas que consideramos prioritárias 
para o país, não apenas para as mulheres, mas para a sociedade 
brasileira. Temos os comitês temáticos voltados a essas áreas, com 
assuntos eleitos pelo grupo, como cultura, educação, 
empreendedorismo, igualdade racial, meninas do Brasil, políticas 
públicas, inserção de refugiados, saúde, sustentabilidade, esportes, 
mundo digital, conexão bairros e comunidade, inclusão da pessoa 
com deficiência, vozes e combate à violência contra a mulher, além 
de outros de apoio que são comunicação, expansão e jurídico. Esses 
comitês trabalham ativamente na raiz das causas a que se propõem.

 Entre nossas pautas prioritárias estão a valorização da 
Educação – um direito fundamental da cidadania; o combate à 
violência contra a mulher – é inadmissível que uma mulher seja 
vítima de feminicídio a cada duas horas em nosso país; igualdade 
racial – o racismo estrutural é um problema de toda a sociedade, 
somos antirracistas e atuamos em prol da redução da desigualdade 
racial e de gênero em todas as esferas; defendemos o Sistema 
Único de Saúde – SUS, a saúde é um direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e públicas.

INTRODUÇÃO
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PARTE I

Núcleo Brasília/DF

INFORMAÇÕES
GERAIS DO GRUPO 



POR QUE EXISTIMOS?
Construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino.

COMO FAZEMOS?
Conectamos todas as pessoas. Colocamos a serviço do Brasil a na-
tureza feminina, que acolhe, cuida e faz acontecer.

COMO ATUAMOS?
Atuamos em causas sociais, políticas e econômicas, apoiando projetos 
existentes e criando iniciativas que promovam a transformação do 
nosso país.

 O Grupo Mulheres do Brasil nasceu em 2013. Criado e 
liderado por Luiza Helena Trajano e um  grupo de 40 mulheres 
empresárias e executivas. 

 Somos brasileiras que decidiram somar  forças  e  trabalhar 
para transformar o Brasil a  partir do  protagonismo feminino e da 
sociedade civil.

NOSSA HISTÓRIA
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NOSSO PROPÓSITO



AGIR COM LEVEZA
Compreender que acertar 
e errar faz parte; ser 
empática; escutar para 
compreender e não para 
responder; respeitar as 
diferenças; celebrar cada 
conquista.

DAR ACONCHEGO
Entender e respeitar o 
momento do outro; 
abraçar as pessoas sem 
julgamento e restrições; 
acolher com carinho e 
amorosidade.

BUSCAR DIVERSIDADE
Buscar, desenvolver e inte-
grar mulheres de todas as 
comunidades; trazer à tona 
crenças limitantes para 
desconstruir preconceitos; 
promovendo a inclusão.

FAZER ACONTECER
Ser participativa e proativa 
em executar ações; mobili-
zar a transformação com 
atitude agregadora; encon-
trar maneiras de fazer da 
forma mais simples e ágil 
para promover a cola; 
pensar fora da caixa, ser 
ousada, 
criativa e não ter 
medo de errar.

PROMOVER IMPACTO 
SOCIAL MENSURÁVEL
Buscar projetos de 
impacto com resultados 
mensuráveis; planejar, 
agir, monitorar e men-
surar impacto.

TER ATITUDE 
DE SER MEU
Cuidar, proteger, divulgar, 
expandir, defender o nosso 
Grupo; praticar o exercício 
de dar e receber autono-
mia com liberdade acom-
panhada; exercitar con-
frontos saudáveis sem 
levar para o lado pessoal; 
contribuir para a 
sustentabilidade 
financeira do Grupo.

Somos FEMINISTAS, pois defendemos a igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres;

Lutamos pelo FIM DA VIOLÊNCIA  contra a mulher;

Somos A FAVOR DOS DIREITOS HUMANOS e consideramos que esta não é 
uma pauta nem da direita e nem da esquerda, mas do Brasil;

Somos A FAVOR DA LIBERDADE DE IMPRENSA;

Somos A FAVOR DA IGUALDADE RACIAL;

Somos CONTRA QUALQUER TIPO DE DISCRIMINAÇÃO, seja por cor, raça, 
origem, classe social, orientação sexual ou credo;

Somos A FAVOR DE UM SISTEMA PÚBLICO E EFICIENTE DE SAÚDE que 
atenda as necessidades da população;

Somos A FAVOR DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODA NAÇÃO;

Somos A FAVOR DA DEMOCRACIA.
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NOSSOS VALORES

NOSSAS PREMISSAS



OS INEGOCIÁVEIS
Somos um grupo suprapartidário, e o nosso partido é o 
Brasil

Não somos contra os homens, mas a favor das mulheres

Não usamos o nome e nem registros do grupo para 
benefícios  pessoais ou profissionais

Não reinventamos a roda, nos engajamos em  projetos 
já existentes
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1. EDUCAÇÃO:
Defender e valorizar a Educação Básica Pública Brasileira

2. IGUALDADE RACIAL:
Fomentar o número de pessoas NEGRAS em cargos DE DIRETORIA E CON-
SELHO e impulsionar a inclusão no mercado de trabalho em geral

3. VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES:  
FEMINICIDIO: tolerância Zero

4. Implementar o projeto JOVENS DO BRASIL

5. Incrementar a CAPTAÇÃO DE RECURSOS para projetos e ações

METAS GLOBAIS

NOSSA BANDEIRA
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118 NÚCLEOS � 86 NO BRASIL + 32 NO EXTERIOR 

NOSSA ATUAÇÃO

Somos mais de 73.000 mulheres 
no Brasil e no exterior

Atuamos através de 118 núcleos

América
do Norte (9)

América
do Sul (86)

Europa (20)

Ásia (1)

Oceania (2)

NOSSOS COMITÊS GLOBAIS

COMITÊ
COMUNICAÇÃO

COMITÊ
CULTURA

COMITÊ
EDUCAÇÃO

COMITÊ
EMPREENDEDORISMO

COMITÊ
JURÍDICO

COMITÊ
EXPANSÃO

COMITÊ
ESPORTE

COMITÊ
SAÚDE

COMITÊ
VOZES

COMITÊ
SOCIAL

COMITÊ
IGUALDADE RACIAL

COMITÊ
MUNDO DIGITAL

COMITÊ
60+

COMITÊ
80 EM 8

COMITÊ
AGRONEGÓCIO

COMITÊ
COMBATE À VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER

COMITÊ
CONEXÃO BAIRRO
E COMUNIDADES

COMITÊ
INCLUSÃO DA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA

COMITÊ
INSERÇÃO DE
REFUGIADOS

COMITÊ
LGBTQI+

COMITÊ
MENINAS DO BRASIL

COMITÊ
POLÍTICAS PÚBLICAS

COMITÊ
SUSTENTABILIDADE
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 Nossa história começou em 2013, quando aquelas 40 mulheres de diferentes 
segmentos se reuniram com o intuito de engajar a sociedade civil na conquista de 
melhorias para o país, a convite da empresária Luiza Helena Trajano. Nesse grupo de 
fundadoras estavam as empresárias Janete Vaz, Sandra Costa, Carla Amorim, e as 
executivas, Glória Guimarães e Adriana Rodrigues, representando Brasília. 
 Alguns anos depois dentro de um processo de expansão da matriz, coordenado 
pela executiva Lilian Leandro, o Grupo Mulheres do Brasil chegou, inicialmente, a 
algumas capitais do país, e em 2017 à Brasília. Algumas mulheres que atuavam em áreas 
diversas foram convidadas para fazer parte da realização desse sonho, e participaram da 
fase inicial de planejamento, estruturação e criação do Núcleo na cidade. Entre elas, a 
jornalista Sheila D’Amorim, a administradora Andrea Toledo, a pedagoga Rita Márcia 
Polidório, as executivas Dulcejane Vaz, Rosilda Prates, Elisa Kovalski, as servidoras 
públicas Patrícia Audi e Ilana Trombka, e as empresárias Laura Oliveira, Lorena Porto e 
Ana Paula Bulus. 
Hoje somamos 3.800 participantes inscritas no DF. Somos 40 líderes de comitês, 10 
conselheiras, 4 líderes de colegiado, que atuam em 4 comitês transversais, 5 comitês 
temáticos, trabalham 6 temas e 12 causas em prol da mulher. 
 Em 2019 apoiamos 56 projetos e ações, que impactaram 106.000 pessoas. 
Em 2020, um ano totalmente atípico, fomos diretamente atingidas pela pandemia da 
Covid-19, nosso planejamento anual foi afetado com suspensão das reuniões presenciais 
e atividades externas, mas isso não nos imobilizou, replanejamos toda a nossa estratégia 
e partimos para o fazer acontecer, abrindo novas frentes de trabalho, através de 
parcerias e com o envolvimento de muitas voluntárias que se mobilizaram em prol dos 
mais vulneráveis.  Apoiamos projetos e ações especiais na pandemia em parceria com 15 
entidades e organizações, que fizeram diferença na vida de muitas pessoas. 
 Foram 180 toneladas de alimentos entregues a 20.000 famílias em 40 regiões do 
DF e entorno, 25.000 máscaras solidárias de tecido e reutilizáveis entregues a hospitais 
públicos, asilos e abrigos do DF, 2.000 pessoas em situação de rua atendidas com a 
entrega de marmitas, agasalhos, cobertores, material de limpeza e higiene, 1.000 cestas 
básicas entregues a famílias atendidas por instituições, 1.500 kits de higiene entregues a 
pessoas em situação de vulnerabilidade. No ambiente virtual realizamos mais de 50 
campanhas, eventos e lives virtuais que impactaram diretamente 22.724 pessoas.
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O Núcleo Brasília/DF foi criado em 14 de agosto de 2017, e com tantas 
mulheres engajadas, no primeiro ano de existência as atividades 
atingiram quase 8 mil pessoas das diferentes localidades do DF.

Adriana
Rodrigues

Carla Amorim Patricia Audi

Rita Márcia 
Polidório

 Elisa Kovalski Lorena Porto Ana Paula Bulus

Sandra Costa

Sheila D´Amorim

Glória Guimarães

Dulcejane Vaz

Janete Vaz 

 Ilana Trombka Rosilda Prates Laura Oliveira  Andrea Toledo

NOSSAS FUNDADORAS
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DO NÚCLEO CONSELHO COORDENAÇÃO
DE CAUSA 

EQUIPE COMITÊS
TEMÁTICOS E 

TRANSVERSAIS  

EQUIPE

Colaborar no desenvolvimento de projetos e ações com 
foco no protagonismo feminino, bem como:

Estar atenta ao cumprimento dos propósitos, 
valores, inegociáveis, planejamento estratégico, 
compliance, código e a conduta interna.

Realizar o cadastro obrigatório no site e ingressar na 
plataforma de comunicação interna no workplace.

Colaborar na realização dos projetos e ações.

Participar dos projetos e ações dos Comitês de forma 
ativa, contribuindo para a viabilidade da execução.

Incentivar a participação de outras voluntárias.

GESTÃO DO
NÚCLEO BRASÍLIA/DF
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COMITÊS
TEMÁTICOS E

TRANSVERSAIS  

Promover a integração das causas, através das coorde-
nações, em prol do alcance dos propósitos, bem como:

Fazer cumprir o propósito, os valores, os inego-
ciáveis, o planejamento estratégico, o compliance, o 
código e a conduta interna.

Estar alinhada aos direcionamentos do Núcleo Central.

Propor projetos e ações que possam ser realizados 
pelos Comitês.

Auxiliar o colegiado nas decisões estratégicas, e que 
gerem impacto na imagem e nas finanças.

Participar das reuniões do Conselho para fins deli- 
berativos e eleição de novo colegiado.

Participar de eventos que promovam o crescimento 
institucional do Grupo Mulheres do Brasil.

Oferecer apoio quando for necessário maior re- 
presentatividade junto à apoiadores institucionais 
e financeiros.

COORDENAÇÃO
DE CAUSA 

Garantir o desenvolvimento de projetos e ações com 
foco no protagonismo feminino, bem como:

Fazer cumprir o propósito, os valores, os inego-
ciáveis, o planejamento estratégico, o compliance, o 
código e a conduta interna.

Propor projetos e ações que possam ser realizados 
pelos Comitês.

Estar alinhada aos direcionamentos do Núcleo Central.

Recrutar participantes para ingressar no Comitê.

Manter as participantes motivadas e engajadas.

Orientar as participantes quanto ao cadastro 
obrigatório no site e ao ingresso na plataforma de 
comunicação interna no workplace.

Manter o workplace atualizado.
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Oferecer apoio consultivo ao Colegiado da Liderança 
do Núcleo Brasília/DF, bem como:

Compor a estrutura de liderança dos Comitês 
Temáticos e Transversais.

Fazer cumprir o propósito, os valores, os inego-
ciáveis, o planejamento estratégico, o compliance, o 
código e a conduta interna.

Estar alinhada aos direcionamentos do Núcleo Central.

Auxiliar o colegiado nas decisões estratégicas, e que 
gerem impacto na imagem e nas finanças.

Participar das reuniões do Conselho para fins deli- 
berativos e eleição de novo colegiado.

Participar de eventos que promovam o crescimento 
institucional do GMB.

Oferecer apoio quando for necessário maior rep-
resentatividade junto à apoiadores institucionais 
e financeiros.

CONSELHO 

Realizar a gestão executiva, administrativa e institucio-
nal do Núcleo Brasília/DF, bem como:

Compor o colegiado de líderes.

Aprovar, acompanhar, e incentivar a realização dos 
projetos e ações nos Comitês Temáticos, Transver-
sais e Coordenações.

Formar o time de líderes e coordenadoras para os 
Comitês Temáticos e Transversais, e aprovar junto 
ao Conselho.

Manter o Conselho alinhado com as decisões e dire-
cionamento dos Comitês Temáticos.

Representar o Núcleo Brasília/DF em eventos.

Fazer a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais.

Reportar ao Núcleo Central os assuntos locais que 
necessitam de aprovação e/ou apoio para execução.
Promover ações para levantar os recursos necessári-
os para a execução dos projetos e ações.

Informar as líderes dos Comitês Temáticos e Trans-
versais as orientações do Núcleo Central.

DO NÚCLEO 



Glória Guimarães
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Sandra Costa Sheila D´AmorimJanete Vaz 

Gestão 2017/2018

Gestão 2019

Dulcejane Vaz

Janete Vaz Ilda Peliz Samara Braga

NOSSOS COLEGIADOS
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Cassiana Abritta

 Andrea Toledo

Daniella Hollanda

Tatiane Araújo

GESTÃO 2020

Doutora em Psicologia pela Universidade Católica de 
Brasília, Graduada em Administração com especialização 
em Gestão de Pessoas. Consultora empresarial, empresária 
e professora universitária, com atuação nas áreas de 
pesquisa, desenvolvimento de talentos e 
acompanhamento da maturidade de negócios. Dentre 
seus trabalhos voluntários atuou como Líder do Comitê 
Social em 2019, e atualmente compõe o Colegiado de 
Líderes do Núcleo Brasília/DF.

Especialista em Marketing Digital, formada em Administração 
de Empresas com MBA em Marketing pela Stevens Institute of 
Tecnology, Jornalista com especialização em Search Engine
Optimization (SEO), com 15 anos de experiência na área. 
Professora do Governo do Distrito Federal e do Instituto de 
Brasília, atuou como Consultora Técnica do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), na Gestão de 
Projetos Governamentais no Governo Federal. Empresária, 
fundadora e ex-presidente da Associação Comercial do Distrito 
Federal Jovem (ACDF Jovem). Ganhadora do Prêmio Mérito 
Empreendedor 2016 concedido pela Federação das 
Associações Comerciais e Industriais. Atua como voluntária no 
Grupo Mulheres do Brasil, onde fundou e liderou o Comitê de 
Comunicação e Eventos, até 2019, e atualmente compõe o 
Colegiado de Líderes do Núcleo Brasília/DF.

Secretária Geral da Associação Brasileira dos Sebrae´s 
Estaduais – ABASE. Ex-diretora de Administração e Finanças 
do Sebrae DF e Ex-Diretora Técnica do Sebrae DF, graduada 
em Psicologia pela Universidade de Brasília – UNB, 
pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela 
Fundação Getúlio Vargas, especialização em Gestão de 
Pessoas, pela Fundação Instituto de Administração – FIA 
/USP. Formada em Personal e Executive Coaching pela 
Sociedade Brasileira de Coaching e certificada em PNL, ela 
The Society of NLP™. Atua como voluntária no Grupo 
Mulheres do Brasil desde 2017, e atualmente compõe o 
Colegiado de Líderes do Núcleo Brasília/DF.

Formada em Administração de Empresas, atuou no mercado 
de turismo, vendas de Táxi Aéreo, e na área de assessoria 
jurídica. É uma das fundadoras do Comitê de Educação, 
Comitê de Cultura e do Comitê Social do Grupo Mulheres do 
Brasil no Distrito Fe- deral. Com amplo conhecimento em 
prestação de contas para o terceiro setor, atualmente é 
responsável pela área financeira e contábil do Núcleo 
Brasília/DF, e compõe o Colegiado de Líderes do Núcleo 
Brasília/DF.
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NOSSO CONSELHO

Janete Vaz 

Cofundadora do Sabin, um dos maiores players de medicina diagnóstica 
do País, que está presente em nove estados e no Distrito Federal, 
oferecendo serviços de análises clínicas, diagnóstico por imagem, 
vacinas e checkup executivo. Formada em bioquímica pela Universidade 
Federal do Goiás, com MBA em gestão de negócios pelo Instituto 
Nacional de Pós-Graduação (INPG) e MBA em Gestão Empresarial pela 
Fundação Dom Cabral (FDC), Janete Vaz foi eleita, por dois anos 
consecutivos, uma das Melhores Gestoras de Empresas do Brasil pela 
Revista Valor Liderança à frente do Laboratório Sabin. Integra o conselho 

de diferentes entidades, como o Conselho Diretor da Universidade de Brasília (UnB); o 
Conselho de Administração da Junior Achievement Brasil e o Conselho Deliberativo da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos do Distrito Federal (ABRH-DF), a Diretoria do 
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Distrito Federal (IBEF) e tem assento de 
número 35 como membro titular do G100 do Núcleo de Estudos do Desenvolvimento 
empresarial e Econômico. É fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, e no DF atua como 
Presidente do Conselho do Núcleo Brasília/DF.

Sandra Costa

Cofundadora e Presidente do Conselho de Administração do Grupo 
Sabin Medicina Diagnóstica. Mestre em Ciências Médicas pela 
Universidade de Brasília (UnB). Bioquímica pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), MBA em Gestão de Negócios pela ESAD (UFRJ) 
e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Membro do 
Conselho Curador da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), do 
Conselho Curador da Fundação Banco do Brasil (FBB), do Conselho 
Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, do 
Conselho Fiscal do Conselho de desenvolvimento econômico, 

sustentável e estratégico do Distrito Federal (CODESE), e  Membro do Conselho de 
Governança da Amcham. Em 2011, eleita uma das Melhores Gestoras de Empresas do 
Brasil pela Revista Valor Liderança. Em 2013, eleita uma das 100 pessoas mais influentes 
da saúde segundo o Grupo Mídia e em 2016 e 2017 eleita pela Forbes, uma das mulheres 
mais poderosas do Brasil.  É fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, e no DF atua como 
Conselheira do Núcleo Brasília/DF.

Glória 
Guimarães

Executiva com 40 anos de atuação Em Tecnologia de Informação nos 
Setores Público, Financeiro, Logístico, Turismo e Seguro. Atuando nas 
empresas: Banco do Brasil, Aliança do Brasil Seguros, BBTUR- BB 
Turismo, Correios (ECT), Ministério do Planejamento, Agência Brasileira 
Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.(ABGF) e, nos últimos 
três anos como presidente do Serviço Federal de Processamento de 
Dados (SERPRO), maior empresa pública de TI da América Latina. Todas 
as atuações em posições executivas, com responsabilidades de decisão 
e liderança de equipes. Experiência reconhecida nos vários setores de TI, 
Inovação, Gestão, Clientes, Compliance e Planejamento Estratégico. 

Formada em Tecnologia e Processamento de Dados, com MBA em Gestão Estratégica 
em Sistemas de Informação, pela FGV - Fundação Getúlio Vargas. Formação para 
conselheiros no IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Atualmente é 
Vice-Presidente de Financial Service da CapGemini, atuando nos processos de 
transformação digital dos bancos. É fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, e no DF 
atua como Conselheira do Núcleo Brasília/DF.
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Dulcejane Vaz

Economista, consultora empresarial, palestrante e especialista em 
Diversidade & Inclusão, com mais de 32 anos de experiência profissional no 
mercado financeiro, 3o setor e setor público (governo federal e estadual). 
Responsável pela inclusão da temática Equidade de Gênero na estratégia 
corporativa do Banco do Brasil e head do programa Diversidade no biênio 
2017-2018. Criadora da plataforma digital www.50eonovo30 sobre carreira e 
maturidade feminina. Entre 2011 a 2018, foi conselheira titular do Comitê de 
Auditoria das empresas Alelo (2011/2013) e ELO (2014/2018). Sólida experiência 
em planejamento estratégico, estruturação e implantação de programas 

multidisciplinares alinhados aos conceitos e políticas de Desenvolvimento Sustentável, 
Inovação e Diversidade. Vivência na gestão de organizações do terceiro setor e marketing social 
com ampla atuação na formulação de políticas públicas. Atuação acadêmica na Fundação 
Álvares Penteado (SP) e em treinamentos corporativos sobre os temas: Negócios Internacionais, 
Marketing Internacional e Diversidade & Inclusão. É fundadora do Grupo Mulheres do Brasil no 
DF e atualmente é Conselheira do Núcleo Brasília/DF.

 Ilana Trombka

Mestre em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS), especializada em Direito Legislativo pela 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e graduada em Relações 
Públicas (PUCRS). Diretora-geral do Senado Federal, desde 2015. Mentora 
na Universidade de Columbia no curso de formação de lideranças 
femininas, cofundadora da Frente Parlamentar do Programa Antártico 
Brasileiro. Também, é vice-presidente do Conselho de Supervisão do 
Sistema Integrado de Saúde, membro do Conselho Editorial do Senado 
Federal, integrante do Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto, do 

Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, associada Women 
Corporate Directors Brazil – WCD - Capítulo Brasil, membro do Conselho de Administração 
da Caixa Seguridade Participações S.A, membro da coordenação do Núcleo de Brasília do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e ex-membro do Conselho de Administração 
FINAME, do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). É fundadora do Grupo Mulheres 
do Brasil no DF e atualmente é Conselheira do Núcleo Brasília/DF.

Rosilda Prates

Economista com Especialização em Comércio Exterior – PUC/Brasília, MBA 
em Economia e Gestão das Relações Governamentais – FGV. 
Sócia-fundadora e Diretora Executiva da Hexa Brasil Consultoria em 
Relações Institucionais e Governamentais, Diretora Executiva da P&D Brasil 
– Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e 
Inovação.  Conselheira do Conselho Consultivo para a Transformação Digital 
do Sistema Nacional para a Transformação Digital - SinDigital / Presidência 
da República. Conselheira Suplente – Conselho Nacional de Combate a 
Pirataria – MJ. Membro da Câmara IOT – MCTIC; Titular pela P&D Brasil da 

Câmara Indústria 4.0 e Mesa Executiva do Ministério da Economia. Conselheira do Conselho 
Consultivo da Rede MCTI-Embrapii de Inovação em Inteligência Artificial (IA). É membro do 
CATI - CT INFO do MCTIC. Fundadora do Comitê de Empreendedorismo Fo Grupo Mulheres 
do Brasil DF, e atualmente é Conselheira do Núcleo Brasília/DF.

Sheila
D´Amorim

Jornalista e economista com mais de 25 anos de experiência nos grandes 
jornais do país (Folha, Estadão, O Globo, Gazeta Mercantil, Correio Brasiliense, TV 
Record), especializada na cobertura financeira e política em Brasília, foi 
assessora especial no Ministério da Fazenda. Tem especialização em Derivativos 
e Mercado Financeiro pela USP, formação em coaching e programação 
neurolinguística com especialização na construção de imagens de marcas e 
lideres a partir da integração da comunicação. Certificada internacionalmente 
para uso da metodologia Lego®, Serious Play®, e no treinamento de equipes. 
Nos últimos três anos atuou como coordenadora da unidade de comunicação 

integrada do Banco do Brasil, onde foi responsável pelas estratégias de comunicação interna, nas 
redes sociais e no relacionamento com a imprensa. Se dedica atualmente ao estudo da psicologia 
positiva e aplicação para empresas. CEO e cofundadora da SHIS. É fundadora do Grupo Mulheres 
do Brasil no DF e atualmente é Conselheira do Núcleo Brasília/DF.
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Laura Oliveira

MBA em Gestão Empresarial e em Administração Financeira e Mercado 
de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Liderança e 
Negociações em Harvard e Gestão do Varejo pela Fundação Dom 
Cabral. Empresária, fundadora e presidente do Grupo Levvo, 
reconhecido como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil na 
categoria médias empresas. É uma das únicas mulheres franqueadas 
da rede Mc Donald´s, em Brasília e em Goiás, é fundadora do Grupo 
Mulheres do Brasil no Distrito Federal e da LIDE Mulher. Atualmente é 
Conselheira do Núcleo Brasília/DF.

Samara Braga

Formada em Economia pela PUC-SP, com MBA latu sensu em Economia 
Internacional pela PUC, especialização em liderança criativa pela North 
Carolina University, Liderança Inclusiva pela Kellog Northwestern University e 
MBA de Governança Corporativa pelo BI/Columbia University. Certificada em 
Risk Management, Capital Markets, High Performing Teams, Corporate 
Governance. Atua há 30 anos em mercados financeiros, liderando áreas em 
bancos nacionais e internacionais, atuando com estruturas de captação, 
Capital Markets, Riscos e Compliance, Governança Corporativa, 
Desenvolvimento de Times de alta performance, Diversidade e Transformação 

Cultural. Atualmente é sócia da Ernst & Young Global Limited, comumente conhecida como 
Ernst & Young ou simplesmente EY, uma empresa multinacional de serviços profissionais com 
sede em Londres, Inglaterra, Reino Unido, considerada uma das maiores empresas de serviços 
profissionais do mundo, e Conselheira do Núcleo Brasília/DF do Grupo Mulheres do Brasil.

Ilda Peliz

É Secretária Nacional de Modalidades Especializadas de Educação do MEC. 
Foi executiva do Banco do Brasil, onde se aposentou depois de 28 anos de 
trabalho. Como voluntária, Presidiu a Abrace  por 21 anos, prestando 
assistência às crianças e adolescentes com câncer. Com o apoio da 
comunidade e empresas construiu o Bloco I do Hospital da Criança de 
Brasília José Alencar – HCB, inaugurado em novembro de 2011. Ilda ocupa o 
cargo voluntário de Presidente do Conselho de Administração do Hospital 
da Criança de Brasília - HCB, é conselheira voluntária do Conselho Curador 
da Fundação Banco do Brasil – FBB e do Instituto Cooperforte.  É também, 

Conselheira do Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do GDF 
e do Conselho do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo DF. Foi Secretária da SEDESTMIDH – 
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e 
Direitos Humanos do DF. Ilda é Cidadã Honorária de Brasília e já recebeu inúmeros prêmios 
no Brasil e no exterior pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal.  
Atualmente é Conselheira do Núcleo Brasília/DF.

NOSSA LIDERANÇA 2020
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Empreendedorismo, para mim, é 
fazer acontecer, independentemente 

do cenário, das opiniões ou das 
estatísticas. É ousar, fazer diferente, 
correr riscos, acreditar no seu ideal e 

na sua missão.”

Luiza Helena Trajano

“

Quem divide, sempre multiplica.”

Tatiane Araújo
“

  Não vamos nos preocupar com as 
perdas, é aprendizado da vida. Vamos 

focar no levantar, virar a página e 
recomeçar!”

Glória Guimarães

“

    Acredito no equilíbrio entre a 
teoria, técnica e a vivência.”

Samara Braga

“

    Nunca desista de seus sonhos, lute 
e busque conhecimento para 
realizá-los. Sua garra deve ser 

superior ao seu talento. Se valorize 
sempre, levante a cabeça e vá em 
frente. Não se preocupe com seus 

erros, eles te ensinarão a ser melhor 
da próxima vez.”

Janete Vaz

“

Sinta felicidade em tudo que faz.”

Andrea Toledo“

Seja sempre você mesma, mas seja o 
melhor que puder ser. Sempre!”

Laura Oliveira

“

FRASES DE ALGUMAS LÍDERES
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EVENTOS DESTAQUES
DO NÚCLEO BRASÍLIA/DF

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 
DO GRUPO MULHERES

DO BRASIL (2019)

APRESENTAÇÃO DO GRUPO MULHERES DO BRASIL
PARA A 1ª DAMA DO DF (2019)

DOAÇÃO DE 3 TELAS  PELO 
BANCO DO BRASIL LEILOADAS EM 
PROL DO GRUPO MULHERES DO 

BRASIL DF (2018)

LEILÃO DO BEM DA 
CASA AMARELA COM 

RENDAREVERTIDA PARA 
O GRUPO MULHERES DO 

BRASIL DF (2018)

APRESENTAÇÃO DO GRUPO MULHERES DO BRASIL 
PARA O GOVERNADOR DO DF (2018)

PALESTRA COM A MINISTRA CÁRMEN LÚCIA
PARA MAIS 700 MULHERES NO CCBB (2018)
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EVENTOS DESTAQUES
DO NÚCLEO BRASÍLIA/DF



1ª REUNIÃO DE LIDERANÇA DO GRUPO MULHERES DO BRASIL 
DF EM SUA SEDE PRÓPRIA, INAUGURADA EM 2020
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 Atuam de forma integrada aos Comitês Temáticos, gerando 
procedimentos regulares, procedendo uma verificação permanente e 
continuada dos avanços, e dificuldades técnicas, conceituais, legais e 
institucionais, para a implementação do  planejamento e do plano de 
ação, e são formados por pelo menos uma representante  de cada 
Comitê Temático.

Planejamento e
Captação de Recursos

Comunicação
e Eventos

Compliance

Políticas Públicas

NOSSOS COMITÊS
(TRANSVERSAIS E TEMÁTICOS) 

COMITÊS TRANSVERSAIS
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 Tem como objetivo atuar de forma integrada aos Comitês Temáticos, 
estruturar uma agenda programada de metas e objetivos, a partir da coleta 
de informações pertinentes as metas e objetivos a serem alcançados, 
elaborar indicadores para acompanhamento sistematizado e padronizado, 
promover uma autoavaliação de líderes e conselheiras que compõem a 
governança, e identificar ferramentas de captação de recursos de modo a 
orientar os comitês para que consigam suprir às necessidades de recursos.

2018
Ser referência em 
gestão, boas práticas e 
governança. Conquistar 
a credibilidade e confi-
ança da sociedade civil 
para atuação das 
politicas públicas. 
Angariar recursos para 
as bases de financia-
mento e fomentar 
parcerias com as orga-
nizações públicas e 
privadas.

2019
Consolidar as ações de 
2018, estruturar a 
metodologia de comu-
nicação, e modelo de 
governança interna, 
revalidar as lideranças, 
consolidar bases de 
financiamento e parce-
rias, e obter sede 
própria.

2020
Consolidar as ações 
de 2018 e 2019 
tornando-se referên-
cia nacional de 
atuação, organização 
e resultados.

COMITÊ DE PLANEJAMENTO
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Planejamento Estratégico
Linha de Visão para três anos

“Ser referência
na promoção da 
igualdade entre 

homens e mulheres 
por meio  do 

reconhecimento e 
da prática da 
pluralidade.”
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 Tem como objetivo atuar de forma 
integrada aos Comitês Temáticos, promover a 
cultura da conduta e ética, controles internos 
e compliance, definir as necessidades de 
normas e políticas internas, proporcionar o 
comprometimento e cumprimento efetivo 
dos controles internos adotados no Código 
de Conduta e Ética, disseminar as 
informações de forma prática e dinâmica, 
sobre nossos inegociáveis, em conformidade 
com a legislação e regulamentação, zelar 
pelo cumprimento das diretrizes 
estabelecidas, inclusive as normas internas às 
condutas internas, à confiabilidade da 
informação, destinação de recursos, 
controles internos, e as medidas disciplinares 
que serão adotadas pelo grupo.

COMITÊ DE 
COMPLIANCE

 Tem como objetivo atuar de forma integrada aos Comitês Temáticos, 
estruturar a comunicação interna e externa, prover padrões, ações e 
infraestrutura para facilitar a integração entre os comitês, fazer a gestão e a 
preservação da marca, desenvolver e monitorar o uso de materiais de 
comunicação e divulgação, desenvolver estratégias para definir canais a 
serem utilizados, formatos e campanhas, coordenar, organizar e promover 
a realização dos eventos.

COMITÊ DE COMUNICAÇÃO
E EVENTOS



27

 Tem como objetivo atuar de forma integrada aos Comitês Temáticos, 
promover o alinhamento conceitual sobre temas relacionados às políticas públicas, 
acompanhar as principais proposições (PLs) que tramitam no Congresso Nacional e 
na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que tratam de temas da pauta feminina e 
que impactam a vida das mulheres, mapear as ações, programas e projetos que 
estão direta ou indiretamente relacionados ao atendimento das necessidades das 
mulheres, identificando órgãos e instituições governamentais que executam e as 
ações realizadas em cada programa ou projeto, monitorar dos processos que 
tramitam nos Tribunais Superiores, referentes ao tema das mulheres, e contribuir na 
reflexão e criação de políticas públicas em prol das mulheres.

COMITÊ DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
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 Formado por especialistas nas áreas de atuação da causa, que planejam, 
desenvolvem e atuam em ações. As ações são o “fazer acontecer”. 
 Sempre alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
da Organização das Nações Unidas, são conduzidas em nome do Grupo 
Mulheres do Brasil com escopo, recursos e duração pré-definidos, para atingir 
um objetivo  específico.

Educação Social Equidade

Saúde Empreendedorismo

 Tem como objetivo promover 
e apoiar projetos educacionais que 
contribuam para a melhoria dos 
padrões de educação da população 
brasileira, contribuir na construção 
de bases para a criação de um siste-
ma educacional público justo, 
democrático e abrangente, mobili-
zar a sociedade em prol da oferta de 
uma educação pública de quali-
dade, acompanhar as metas de 
evolução do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica  (IDEB), 
propor uma avaliação  constante 
das leis e do funcionamento das 
escolas, identificar e compartilhar 
iniciativas bem-sucedidas de proje-
tos e ações na Educação, manter o 
diálogo freqüente com educadores, 
empresários, técnicos e governantes.

COMITÊ DE
EDUCAÇÃO

COMITÊS TEMÁTICOS
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     PROJETO
    MARANDUBINHA

Formação de professores da 
Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal para a 
implantação da dinâmica 
escolar de mediação de 
leitura.

     PROJETO TIC TAC

Estimular o conhecimento das adolescentes 
sobre as carreiras do mercado de tecnologia 
da informação, fomentar o ingresso em 
cursos e faculdades de TI, e a conseqüente 
participação de um número maior de mul-
heres no mercado de tecnologia. 

     PROJETO GIRLS IN ICT DAY

Criar um ambiente global que capacite e 
incentive meninas e mulheres jovens a 
considerar estudos e carreiras no cres-
cente campo da informação e comuni-
cação tecnologias. 
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     VISITA GUIADA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE
     ENSINO À CAMPUS PARTY

Estimular o conhecimento das 
adolescentes sobre as carreiras 
do mercado de tecnologia da 
informação, fomentar o ingresso 
em cursos e faculdades de TI, e a 
conseqüente participação de um 
número maior de mulheres no 
mercado de tecnologia. 

      CLUBE DE LEITURA

Fomentar a leitura na Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal como 
uma prática social e contribuir para 
a formação de uma nova geração 
de leitores.

      PROJETO CARREIRA, 
      SONHOS E AÇÃO

Promover Ciclos de Palestras sobre 
Plano de Carreira para alunos da 
Rede Pública de Ensino 
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COMITÊ CULTURA

COMITÊS COORDENADOS PELO COMITÊ DE EDUCAÇÃO

 Coordenação do Comitê de Educação que tem como objetivo disseminar a cul-
tura em suas diversas manifestações tais como literatura, música, história, artes e cos-
tumes, fazer parcerias para estimular e impulsionar diferentes projetos, que vão desde 
a recuperação de espaços culturais à formação de uma massa crítica de leitores, por 
meio de clubes de leitura.
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COMITÊ VOZES

 Coordenação do Comitê de Educação que tem o objetivo levar a universidades, 
escolas e comunidades um projeto de compartilhamento de experiências e estímulo 
às mulheres, por meio de uma dupla de palestrantes, através de um bate-papo 
informal, com perguntas e respostas, para abordar temas como educação, 
aprendizado, comunicação e perseverança, fazer com que jovens mulheres sintam-se 
inspiradas e que os jovens homens respeitem a equidade de gênero e a presença 
feminina no mercado de trabalho.
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COMITÊ TECNOLOGIA

 Coordenação do Comitê de Educação que tem como objetivo desmistificar a 
Tecnologia, auxiliar na transformação e inclusão digital, apresentar as carreiras da 
área de tecnologia para meninas com o objetivo de fomentar o ingresso em cursos 
técnicos e superiores na área de TI e conseqüente aumento da participação de mul-
heres nas carreiras de tecnologia.
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EVENTOS DESTAQUES DO COMITÊ DE EDUCAÇÃO DF 
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COMITÊ SAÚDE

 Tem por objetivo atuar em várias frentes pensando no bem estar físico, 
emocional e social da população, desenvolver ações ligadas a campanhas globais 
como o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, na prevenção do câncer 
do colo de útero, na recuperação da autoestima para pacientes que passaram por 
mastectomia, no acompanhamento psicológico de professores e alunos da rede de 
escolas públicas.
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INDICADORES OUTUBRO ROSA 2019

75 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM MULHERES CARENTES

27 CONSULTAS E ENCAMINHAMENTOS DE MULHERES COM CÂNCER 
         DIAGNOSTICADO PARA TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

114 EXAMES PAPANICOLAU E CONSULTA GINECOLÓGICA

2.600 MULHERES CONTEMPLADAS COM OS LENÇOS DOADOS

143 ALUNOS ALCANÇADOS NA AÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
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EVENTOS DESTAQUES DO COMITÊ DE SAÚDE DF 
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COMITÊ EMPREENDEDORISMO

 Tem por objetivo o inspirar o ambiente de transformação, criar parcerias 
estratégicas, compartilhar competências, ampliar a dignidade das mulheres em 
vulnerabilidade através das formas mais efetivas e sustentáveis de promover a 
capacitação e a independência financeira. 

PESQUISA COM MULHERES NA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA

PESQUISA COM MULHERES E CARTILHA SOBRE EMPREENDEDORISMO
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     PROJETO PINTANDO 
     OPORTUNIDADES

Curso de capacitação técnica de 200 horas 
aula, ministrado gratuitamente, para mulheres 
em situação de vulnerabilidade doméstica, 
que desejam atuar como pintoras profissionais 
na construção civil do Distrito Federal. 

     PROJETO RODADA DE NEGÓCIOS

Rodada de Negócios para mulheres empreende-
doras com objetivo de troca de informações, 
apresentação dos seus negócios, para identificar 
oportunidades e direcionar suas ações após aval-
iação sistemática dos objetivos do negócio.  

     PROJETO PROJETOS DO ENTORNO

Tem por objetivo transformar pequenos 
negócios, de empreendedoras do entor-
no de Brasília/DF, e ajudá-las a desen-
volver a capacidade de gestão, visão de 
inovação e vontade de crescer. Através 
de mudança completa desde a 
infraestrutura e layout do local, clientes 
e atendimentos, planilha de custos e 
entradas de forma simplificada, meios 
de comunicação existentes, e tudo o 
que for necessário para sedimentar o 
negócio mostrando as mulheres como 
elas podem se tornar “donas de seu 
próprio nariz” e pensarem alto. 
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     PROJETO PITCH 

A inclusão produtiva, no mercado, de mul-
heres em situação de vulnerabilidade 
social, com oportunidade de geração de 
trabalho e renda e transformação social 
positiva. Capacitação que possibilite iniciar 
e aperfeiçoar a gestão de negócios com 
foco nos lucros, tendo como base ativi-
dades econômicas que já realizam e com 
vistas criar e acelerar o desenvolvimento de 
competências empreendedoras.

     FEIRA DE EMPREENDEDORAS MULHERES DO BRASIL, 
     REALIZADA PELO GRUPO MULHERES DO BRASIL DF

Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino, a feira, 
realizada em 2018 na sede do Sebrae Nacional, contou com a exposição e 
venda de produtos de 60 empreendedoras, entre elas, refugiadas. Além 
da geração de renda com a venda de produtos, a ação aumentou a 
visibilidade do negócio de cada uma que relataram recorde de vendas na 
feira. Durante o evento também foram oferecidas palestras e oficinas. 
Este movimento gerou outros projetos como o “Empreenda Mulher”, um 
efeito multiplicador que fomentou outros eventos e ações conjuntas de 
um grupo que já conta com mais de 500 empreendedoras, e que tem 
conseguido atuar e mobilizar ações sociais em grandes eventos 
tradicionais de Brasília, como a feira da Lua (maior feira de moda e artigos 
artesanais do DF). O Empreenda Mulher está levando conhecimento e 
inspiração de negócios para a comunidade, atingindo profissionais que 
não conseguiam ter acesso a eventos e conhecimentos dessa proporção.
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EVENTOS DESTAQUES DO COMITÊ DE EMPREENDEDORISMO DF 
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COMITÊ EQUIDADE

 Tem como objetivo consolidar uma agenda pelo fortalecimento das causas 
étnico-raciais e de gênero, colaborando para uma constante atualização e 
reorientação de ações e políticas públicas com a finalidade de promover a 
igualdade de condições e oportunidades, o respeito às diferenças, a valorização 
da mulher e da diversidade.

COMITÊ COMBATE À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

 Coordenação do Comitê de Equidade que tem como objetivo sensibilizar a 
sociedade e os governos sobre as vergonhosas posições que o Brasil ocupa nos 
rankings mundiais de violência contra a mulher, capacitar para o atendimento das 
vítimas nas delegacias das mulheres, conscientizar sobre violência doméstica e 
reabilitação de agressores, contribuir na reflexão e reformulação de políticas de 
combate à violência, e impulsionar iniciativas que solucionem este problema.

COMITÊS COORDENADOS PELO COMITÊ DE EQUIDADE
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COMITÊ IGUALDADE RACIAL

 Coordenação do Comitê de Equidade que tem como objetivo aumentar a pre-
sença das mulheres negras no mundo corporativo, através de discussões sobre a 
questão da igualdade racial para mulheres e do desenvolvimento de ações para 
diminuir o abismo social.

7.000 CARTILHAS CAMINHOS 
VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER DISTRIBUÍDAS

13 CARTAS DE COMPROMISSO ENTREGUES AOS CANDIDATOS AO 
GOVERNO DO DF NAS ELEIÇÕES DE 2018
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COMITÊ INSERÇÃO
DE REFUGIADOS

 O Comitê de Inserção de Refugiados e Imigrantes tem por objetivo auxiliar na 
inclusão dos refugiados e imigrantes na sociedade, de forma que eles reconstruam 
suas vidas no país. Sensibilizamos empresários sobre a contratação desses 
profissionais, conectamos empregadores e ONGs que apoiam esta mão de obra e 
colaboramos para projetos de revalidação de diplomas e facilitação de ingresso e 
reingresso nas universidades. Atuamos também na capacitação e no preparo 
cultural sobre as relações de trabalho no Brasil.

   PROJETO ÉGALITÉ

 Promover a geração de renda para imigrantes e Refugiados Africanos 
em situação de vulnerabilidade social com a criação da marca e do espaço 
colaborativo Égalité.
 Fomentar a moda Africana no Distrito Federal oferecendo uma consultoria 
que inclua modelagem e customização das peças ao estilo das brasileiras.
 Orientação para composição de looks mesclando as cores coloridas e 
vibrantes dos estilistas africanos com as cores lisas das brasileiras, compondo 
um estilo mais leve e elegante adaptando ao perfil das brasileiras.
 Realizar uma seleção de tecidos africanos para produção de roupas e 
acessórios, buscar um ponto de venda compatível com ramo de atividade.
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Marcador de livro, com 
orientação sobre 
expressões racistas que 
devemos deixar de usar, 
entregues aos partici-
pantes, nos eventos do 
Comitê de Equidade.

EVENTOS DESTAQUES DO
COMITÊ DE EQUIDADE DF 
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COMITÊ SOCIAL

COMITÊ 60+

 Tem o objetivo de potencializar 
experiências diferenciadas no campo social por 
meio de conexões público privadas, e  através da 
mobilização e do engajamento das mulheres. 
 Desde sua fundação, a liderança deste 
comitê desenvolveu seu planejamento 
estratégico procurando criar uma identidade 
para pautar e nortear seus projetos, 
formalizando o propósito, a missão, visão e 
valores que direcionam as ações e projetos 
desenvolvidos.

 O comitê têm uma atuação com um 
olhar especial para as famílias, pensando em 
estratégicas de impacto social para pessoas de 
diferentes idades e com necessidades 
particulares de cada etapa, valorizando a 
diversidade e buscando a inclusão.

 Coordenação do Comitê Social que tem como objetivo potencializar políticas 
públicas para melhorar as estratégias de cuidados, moradia e empregabilidade da 
população de idosos que se encontra mais frágil e vulnerável.

COMITÊS COORDENADOS PELO COMITÊ SOCIAL
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COMITÊ MENINAS DO BRASIL

 Coordenação do Comitê Social que reúne meninas de 15 a 25 anos para 
conscientizar sobre a importância do papel das meninas na construção de um 
Brasil mais justo, tornando-se um grupo heterogêneo, e introduzindo um olhar 
jovem feminino nas diversas causas e ações desenvolvidas.

EVENTOS DESTAQUES DO COMITÊ SOCIAL DF 
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     PROJETO ESTAMOS EM OBRA: 
     TRABALHANDO A FAMÍLIA

 Sabemos que a família é base principal para cada pessoa, por isso, um 
bom convívio familiar e uma relação harmônica dentro de casa é funda-
mental para construção de uma sociedade melhor. 
 Este projeto consiste, portanto, em oferecer palestras para tra-
balhadores, principalmente, de canteiros de obras, conversando com eles 
sobre a importância da família, do amor, do respeito, da divisão das tarefas 
em casa e do autocuidado.
 Iniciado em 2018, as ações realizadas já atingiram mais de 600 pessoas, 
que participaram de palestras socioeducativas sobre diversos temas como:

* Amor em família: ministrada pelo Dr João Wesley Domingues, advo-
gado e mediador de conflitos familiares e supervisor do TCDF em 
assuntos sobre a família;

* Prevenção de Câncer de Próstata e Bem Estar, ministrada pelo D. 
Daniel da Motta Girardi, Oncologista Clinico;

* Gestão de emoções: ministrada pelo psicólogo Geison Isidro, profes-
sor e especialista em Terapia Cognitiva Comportament
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PROJETO MAIS COR, MAIS AMOR

 Inspirado pela Colômbia, terra de Botero que, por meio da arte mudou para-
digmas. Uma cidade que por 4 décadas foi refém do narcotráfico, usou a arte como 
agente transformador. O bairro Comuna 13, hoje, reúne jovens recuperados das 
drogas e do tráfico, com a pintura, a arte de rua, a música, os bordados e as hortas 
comunitárias. 
 Este projeto teve como objetivo criar ambientes comunitários com mais 
bem-estar aos moradores da cidade de Ceilândia (DF).A ação foi realizada em 
Dezembro de 2018, numa região frequentada por crianças e suas famílias, que 
moram ou frequentam a quadra, onde estão situadas também  as instituições 
Abrigo Bezerra de Menezes e Casa do Carinho que atuam diretamente com 
crianças na primeira infância.
 Além das fachadas de casas pintadas, toda a praça foi revitalizada, com pintu-
ra nova e revitalização da quadra de esportes. 
 Com esta ação, impactamos diretamente mais de 500 pessoas que frequen-
tam e residem na comunidade próxima.
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 Com o objetivo de promover a reflexão e o engajamento para a inclusão 
social com o foco na mulher em canteiros de obras e a equidade de gênero, foi 
realizada uma ação com o grupo Vitorantim Cimentos/ Matrix. Tudo começou 
com dois gestores, um da área de diversidade da Vototantim, Vinicius e o outro 
diretor da Matrix, Leandro. Juntos idealizaram a ação e partiram para encontrar 
um grupo de voluntárias que pudesse acolher a iniciativa. Daí partiu o convite 
para o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo DF-Brasília. O projeto Mais Cor e Mais 
Amor, do Comité Social promoveu uma bela intervenção urbana cheia de 
propósito. 
 Lideramos então a pintura de um silo (depósito suspenso presente nos 
canteiros de obras), que foi transformado em uma bela intervenção urbana cheia 
de propósito, realizada pelo artista local Leandro Vidão. Na última terça-feira (20) 
o silo foi entregue simbolicamente com a presença de várias mulheres que 
trabalham no canteiro. 
 Nossos agradecimentos especiais às nossas conselheiras Janete Vaz e 
Laura Oliveira e ao grupo Votorantim. Acreditamos que essa é uma ação com 
potencial de ser multiplicada para todo o país e com grande impacto emocional. 
O grafite foi realizado pelo artista Leandro Vidão.



NOSSOS INDICADORES DF 

2017

8.000 pessoas IMPACTADAS pelos projetos e ações
3.600 MULHERES impactadas pelos projetos e ações
1.115 participantes VOLUNTÁRIAS
27 LÍDERES e CONSELHEIRAS
6 COMITÊS TEMÁTICOS e 1 COMITÊ DE APOIO
Destaque nacional nas ações do OUTUBRO ROSA

2018

22.000 pessoas IMPACTADAS pelos projetos e ações
8.000 MULHERES impactadas pelos projetos e ações
2.200 participantes VOLUNTÁRIAS
36 LÍDERES e CONSELHEIRAS
9 COMITÊS TEMÁTICOS e 1 COMITÊ DE APOIO
Reconhecimento Nacional pelo MODELO DE GESTÃO 

2019

106.000 pessoas IMPACTADAS pelos projetos e ações
26.000 MULHERES impactadas pelos projetos e ações
3.215 participantes VOLUNTÁRIAS
45 LÍDERES e CONSELHEIRAS
12 COMITÊS TEMÁTICOS e 1 COMITÊ DE APOIO
Referência Nacional em PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

2020

280.000 pessoas IMPACTADAS pelos projetos e ações
100.000 MULHERES impactadas pelos projetos e ações
3.800 participantes VOLUNTÁRIAS
54 LÍDERES e CONSELHEIRAS
4 COMITÊS TRANSVERSAIS e 5 COMITÊS TEMÁTICOS
Inauguração da SEDE e Formalização Estatutária em FILIAL 
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PARTE III

Núcleo Brasília/DF

AÇÕES NA PANDEMIA  



180 TONELADAS de alimentos para 
20.000 famílias beneficiadas

25.000 MÁSCARAS solidárias para 
hospitais públicos, creches, abrigos e asilos

2.000 pessoas em SITUAÇÃO
DE RUA atendidas

3.000 CESTAS BÁSICAS doadas para 
instituições 

1.500 KITS DE HIGIENE entregues a 
pessoas em vulnerabilidade

15 PARCERIAS seguindo as normas 
do compliance

AÇÕES SOLIDÁRIAS
NA PANDEMIA 
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IMPACTOS:



MÁSCARAS PARA TODOS

 A pandemia trouxe muitos desafios, principalmente no seu início, quando toda a 
sociedade ainda estava aprendendo a lidar com a nova realidade. A escassez de produtos 
foi um dos desafios enfrentados.
Por meio da produção e distribuição de 22.000 máscaras de tecidos, centenas de pessoas 
em situação de vulnerabilidade receberam gratuitamente máscaras de tecido. A primeira 
produção foi realizada a partir de campanhas de arrecadação de doações em redes sociais 
para a compra de tecidos e com o apoio de costureiras que doaram seu trabalho de 
costura. Essas máscaras foram doadas para mães de pacientes, mulheres e crianças 
internadas em hospitais, creches e abrigos.
 Em seguida, em ação realizada com o Levvo Instituto em parceria com o Governo 
Distrital, Instituto BRB e Grupo Mulheres do Brasil, foram produzidas e doadas para o GDF 
mais 10.000 máscaras, que distribui gratuitamente as mesmas, gerando proteção para 
pessoas em situação de vulnerabilidade, sem condições de adquirir máscaras de proteção, 
evitando ou reduzindo o contágio do corona vírus. 
 Também beneficiamos 10 costureiras, profissionais autonômas e que perderam 
renda devido à impossibilidade de trabalhar, participaram da ação "máscara para todos" e 
receberam remuneração, kit de cuidados pessoais, alimentos (cesta básica e lanches) com 
a produção das máscaras. Os profissionais de costura foram acompanhados por uma 
assistente social, do Levvo Instituto, que ofereceu orientações e apoio emocional, 
acompanhava a rotina das famílias, gerando um impacto na vida familiar destes 
profissionais. A renda gerada com a produção das máscaras foi a única fonte de recursos e 
independência individual para alguns destes costureiros(as) no primeiro mês de pandemia.
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AÇÃO MÁSCARAS PARA TODOS, EM PARCERIA COM 
LEVVO INSTITUTO, INSTITUTO BRB E GDF



 Outro desafio da pandemia foi de combater a fome e de criar barreiras de 
disseminação do vírus, contribuindo com a saúde e o bem-estar para as diversas 
famílias que tiveram sua renda comprometida com o fechamento do comércio. 
Isso gerou a necessidade urgente e imediata de levar alimento a diversas comuni-
dades, instituições sociais e bairros carentes. 

DOAÇÕES DE ALIMENTOS
E DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL 
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ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
MARMITAS E KITS DE HIGIENE PANDEMIA 2020

EVENTOS E AÇÕES VIRTUAIS DESTAQUES PANDEMIA 2020
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GRUPO #VIDA

 Em meio ao isolamento social, o Comitê Saúde desenvolveu um trabalho de 
apoio físico e emocional para mais de 240 pessoas que se mantiveram em suas 
residências, em sua maioria isoladas totalmente nos primeiros dias  da pandemia. 
 O projeto consistiu na produção e compartilhamento de conteúdos, por 60 
dias, com uma programação contínua três vezes ao dia: manhã (atividades físicas, 
treinos e informações médicas), tarde (alimentação saudável e nutrição) e noite 
(mensagens positivas e apoio emocional), envolvendo 14 profissionais de diversas 
áreas de atuação.
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AÇÃO VIRUTAL #VIDA COMITÊ DE SAÚDE DF PANDEMIA 2020



DEPOIMENTOS:

Muito obrigada vocês facilitadoras mulheres referência para mim, ocupadas 
e com uma generosidade de compartilhar o seu melhor com as demais. 

Gratidão a Deus por essa oportunidade. Assuntos extremamente 
importantes e pertinentes para o momento que estamos vivenciando.”

Andréia Oliveira

Parabéns à todas Conteudistas que nos alimentaram de palavras 
verdadeiras e positivas! Dicas fantásticas sobre cuidados simples com nossa 

saúde que podemos ter e fazer em nossos lares durante esse isolamento 
temporário. Parabéns por a brilhante ideia de reunir Mulheres com 

referências histórias de vidas que nos renovam e fazem acreditar que SIM é 
possível um MUNDO MELHOR! Parabéns grupo #VIDA Cada dia, um novo 

aprendizado com cada uma Obrigada por fazer parte!” 
Luciana Soares

Amo ver as mensagens de motivação, as vezes entro em pânico, passo o dia 
tendo altos e baixos, sem ter com quem falar. Obrigada por esse grupo lindo” 

(Nome oculto para preservar a identidade)

“

“

“
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AÇÃO VIRUTAL #VIDA COMITÊ DE SAÚDE DF PANDEMIA 2020



 Ao longo desses meses, muitas ações foram realizadas no ambiente digital, com 
diversos propósitos: gerar multiplicação do conhecimento, aprendizados, inspiração e refle- 
xão de diversos temas, promover a cultura, o lazer e o bem-estar com solidariedade. Dessa 
forma, mobilizamos pessoas para o bem, apoiando a comunidade de diversas formas.
 Foram mais de 50 eventos virtuais, que geraram o levantamento de recursos 
para ações de doação de alimentos, de máscaras, de outras necessidades básicas para 
a população em situação de vulnerabilidade. 
 Além disso, as lives de conteúdo permitiram a continuidade de ações voltadas 
para o empoderamento feminino, a equidade de gênero, entre outros, provocando de 
forma especial a reflexão e o posicionamento das Mulheres do Brasil em temáticas 
importantes como: Violência contra a Mulher, Igualdade Racial, Empreendedorismo, 
Saúde, Modelos de Mulheres Inspiradoras, Motivação e Trocas de Informações.

LIVES MULHERES DO BRASIL
AUDIÊNCIA DE MAIS DE 22.700 PESSOAS
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LIVES VOZES QUE INSPIRAM REALIZADAS
PELO COMITÊ SOCIAL DF 
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LIVES MUSICAIS SOLIDÁRIAS 
GRUPO MULHERES DO BRASIL DF
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LIVES NOVO NORMAL 
COMITÊ DE EMPREENDEDORISMO DF 

LIVES ANTIRRACISMO 
COMITÊ DE IGUALDADE RACIAL DF 
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LIVES TOQUES DE CORAGEM
COMITÊ DE SAÚDE DF 
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EVENTO VIRTUAL IMAGEM E MARCA DA
MULHER PROFISSIONAL NEGRA
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COLETA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DO DF



PARTE VI

Núcleo Brasília/DF

DADOS TÉCNICOS
  



GRUPO MULHERES DO BRASIL
NÚCLEO BRASÍLIA/DF

Como participar:
Acesse ao site www.grupomulheresdobrasil.org.br

Faça sua contribuição voluntária:
Banco ITAÚ (341)
Agência 0919
Conta Corrente: 4077-5
CNPJ: 22.992.005/0003-43
Razão Social: Grupo Mulheres do Brasil DF
Envie seu comprovante para: brasilia@grupomulheresdobrasil.org.br

brasilia@grupomulheresdobrasil.org.br

@grupomulheresdobrasildf

 (61) 99447.2659

@grupomulheresdobrasildf
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