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MEX Mulher Executiva:
conhecimento, relacionamento e infinitas conexões

Espaço de Eventos Prédio Ar 3000

Você sabia que no MEX temos
executivas de mais de 20 ramos de
atividades? Com participantes que
estão desde a fundação do grupo,
até executivas que acabaram de se
unir a esse movimento, as
possibilidades de relacionamento e
conexões são imensas.
No 5º Encontro Mensal do MEX,
que aconteceu no dia 10 de junho, a
ideia foi justamente explorar a
riqueza de conteúdo que há 'dentro
de casa'. A manhã foi regida por uma
dinâmica Rodada de Conhecimento,
sob a coordenação da MEX
Catarina Guerra e da jornalista
Angela Wanke, com uma calorosa
recepção da MEX Paola Piva, que
foi a anfitriã do evento e é
assessora de investimentos da

Praisce Capital | XP Investimentos.
As executivas presentes foram
convidadas a interagir entre si,
como uma ótima oportunidade de
ampliar os contatos. No encontro
também foi lançado oficialmente o
MEX Entrevista, que tem como
objetivo compartilhar um breve
currículo atualizado, de cada
integrante MEX. A divulgação
seguirá um fluxo regular, para que
até o final do ano, seja criado um
catálogo completo de todas as
mais de 100 integrantes.
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Com escritórios em Curitiba e São Paulo, a Praisce Capital é o primeiro escritório
credenciado à XP. Desde 2003 tem oferecido um atendimento completo e
personalizado aos seus clientes, ofertando o que há de melhor no que tange a
assessoria de investimentos.
Fundada pelo CEO, Antonio Marmo Jr. e a COO, Nara Lélis, atualmente a Praisce
conta com um time de mais de 260 pessoas, está presente em 14 cidades e tem
uma meta clara de expansão nos próximo três anos: estar em mais de 50 cidades
ao redor do mundo! Para saber mais acesse o link.

Confira a seguir o início da série do MEX ENTREVISTA, com as primeiras participantes

Fortaleça sua conexão
Compartilhar cartões, divulgar suas empresas e presentear as
colegas com brindes corporativos, o clima de relacionamento que
permeou o 5º encontro, foi muito além da alegria de estar juntas.
"As conexões são uma parte muito importante do MEX.
Nos últimos anos temos visto, que por meio delas
fomos capazes de promover feitos incríveis, veja o
Movimento Unidos pela Vacina, o UMA, e tantas outras
ações que fizemos, nos apoiando nas conexões
estabelecidas. É importante também que cada
executiva, perceba que dentro do MEX há algo a mais
que nos une. Entender esse princípio e praticar
regularmente o fortalecimento das conexões possíveis
é fundamental para o crescimento profissional e
pessoal. Que tenhamos sempre oportunidades de nos
apoiar mutuamente, nesse grupo extremamente seleto.
Os resultados são incríveis a partir daí".
Regina Arns, Presidente do MEX Brasil
e Diretora da Lapidus Network.

Encontro extra

Violência contra a mulher em debate
Outro importante momento do
MEX, no dia 29 de junho, foi a
discussão on-line de um tema
ainda muito presente no cotidiano
da sociedade: a violência contra
a mulher. O evento teve a
especial participação da
Procuradora do MPT Cristiane
Sbalqueiro, que explanou sobre a
realidade, os avanços sobre o
tema e a necessidade contínua de
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sensibilização para o tema. O
evento extra do MEX foi realizado
em parceria com o Grupo Mulheres
do Brasil e contou com a
articulação das executivas
Izabela Curi, Silmara Montes e
Margareth Groff.

Para quem quiser rever o debate,
basta acessar o link.
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