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Graduada em comunicação social
pela PUC PR, Tatiana Schroden 
 tem pós-graduação em marketing
empresarial pela UFPR, e  MBA na
FAE Business School. Há 22 anos
no mercado de comunicação e
eventos corporativos, iniciou a
carreira com a organização de
congressos na área tributária, onde
atuou por dois anos, seguindo a
carreira em agências de marketing 
 e eventos, como atendimento e
planejamento. Atuou como gerente
de marketing no Grupo Zanlorenzi,
até fundar a Velox Eventos 2011.
Em 2020 expandiu os negócios da
Velox Comunicação e Eventos para
Europa, onde mantem um escritório
em Portugal e atua com produção
de eventos em países da União
Europeia, Brasil e Estados Unidos.

Comunicação e 

Eventos Corporativos

Tatiana Schroden
Diretora na Velox Brasil e Velox Europa

LINKEDIN
Tatiana Schroden

www.veloxeventos.com.br 

Formada em Pedagogia e analista
comportamental, pelo Behavioral
Coaching Institute, SheIla Rigler é
diretora-proprietária da Agência Par
Ideal – Agência de namoro e casa-
mentos, há 27 anos no mercado.
Através do seu intermédio, mais de 5
mil pessoas já trocaram alianças. Por
seu trabalho inovador, Sheila
recebeu diversos prêmios  como o
“Prêmio Sebrae Mulher Empreende-
dora”. Também foi uma das dez
mulheres escolhidas pela TV Futura
para contar sua trajetória no Dia
Internacional da Mulher, programa
exibido em diversos países.  É con-
selheira do CME – Conselho da
Mulher Empresária da Associação
Comercial do Paraná . Sheila é autora
do livro “Histórias de uma Agência de
Casamento… que não deram certo”.

Assessoria em Relações

Humanas

Sheila Chamecki Rigler
Diretora na Agência Par Ideal

LINKEDIN
Shiela Rigler

www.parideal.com.br

Emanuele Oliveira Solyom é
Administradora de Empresas com
habilitação em Finanças,
especialista em Planejamento e
Gerenciamento Estratégico,e com
MBA em Gerenciamento de Projetos
pela FGV. Sócia-diretora e fundadora
da VBR Brasil, há 20 anos no
mercado, é responsável pela área de
Consultoria de Gestão, com ênfase
em Gestão de Pessoas, Processos,
Planejamento e Governança,
Executive Search, Consultoria
Trabalhista (Labor) e BPO de Folha de
Pagamento. É apaixonada por gestão
e desenvolvimento de pessoas e de
empresas, em especial de mulheres.
Engajada com projetos no 3º setor é
uma das líderes e idealizadoras do
projeto Lidera Mulher® e Conselheira
da ONG ABC Vida.

Consultoria de Gestão de

Empresas

Emanuele Oliveira Solyom
Diretora na VBR BRASIL

LINKEDIN
Emanuele Oliveira Solyom

www.vbrbrasil.com.br
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Danielle Vicentini Artigas é
formada em Direito pela PUC-PR,
com Especialização em Direito
Processual Civil, Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho, Direito
Previdenciário, Gestão Empresarial
e está em formação em Mediação
pelo CNJ.   Atualmente é membro
da Diretoria da Comissão de Direito
Sistêmico da OAB/PR-gestão
2022-2024.
Danielle está à frente da área
trabalhista do Escritório Becker
Direito Empresarial,  que atua há
mais de 20 anos defendendo
empresas e atuando fortemente na
parte preventiva/consultiva.
Possui um perfil de atuação
conciliador tanto na liderança de
sua equipe, quanto no atendimento
aos clientes e faz parte de alguns
grupos de liderança feminina, como
o MEX (Mulheres Executivas).

Jurídica 

Danielle Vicentini Artigas
Sócia do Escritório Becker Direito
Empresarial

LINKEDIN
Danielle Vicentini Artigas

www.direitoempresarial.com.br

Mariana Monfort Kosop 
Diretora do Laboratório  Kosop
Medicina Diagnóstica

Gislaine Ferronatto é Bacharel em
Direito pela PUC-PR, com
Especialização em Gestão de
Talentos Humanos pela FAE.  Com a
carreira construída na Indústria
Automobilística, há três  anos
lançou-se à novos desafios e 
 atualmente atua no segmento de
Oil&Gás, na área de Serviços
corporativos, RH, Facility e Real
Estate. Em sua trajetória coleciona
mais de dez anos de experiência em
posições de gestão nas áreas de
administração de serviços a
empregados, recrutamento, seleção,
documentação e salários etc. Tem
atuação voluntária no Comitê de
Diversidade, FS Educa e Junior
Achievement Brasil –  com o objetivo
de conscientizar os jovens sobre a
importância de continuar os estudos

Oil & Gás

Gislaine Peres da Rosa Ferronatto
Gerente Senio 
na Aker Solutions do Brasil

LINKEDIN
Gislaine Ferronatto

www.akersolutions.com

Mariana Monfort Kosop é formada
em Administração pela UFMS, com
Mestrado em Administração, na
área de Estratégias de Marketing e
Comportamento do Consumidor,
pela UFPR, e cursou três anos do
Doutorado em Administração, pela
PUC/PR. À frente da Diretoria
Administrativa e Comercial do Lab
Kosop Medicina Diagnóstica, que há
38 anos atende o Hospital Angelina
Caron e realiza mais de 80 mil
exames/mês, Mariana é
responsável pela expansão
comercial da marca, que
recentemente abriu sua primeira
unidade ambulatorial, no município
de Colombo. Ela também é
Professora Universitária de cursos
de graduação e pós-graduação, já
passou pelas instituições PUC/PR,
Centro Europeu, Uninter, Estação
Business School e UNIVALI/SC.

LINKEDIN
Mariana Monfort

www.labkosop.com.br
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Carol Faraco é formada em
Administração , com especialização
em Marketing Communications pela
University of California, Irvine.  Com
25 anos de experiência em
Marketing tem forte atuação nas
áreas de  Comunicação digital,
Branding, Gerenciamento de
Produtos, Programas de
Relacionamento e Customer
Experience. Hoje Carol  é Diretora
Executiva da WSI Pro Digital em
Curitiba, empresa do grupo
Canadense WSI, maior rede global
de Consultoria em Marketing Digital,
que tem como foco ajudar
empresas a tornarem sua presença
online mais relevante para os
negócios, através de soluções
inteligentes,  estratégias e ações
voltadas para resultados efetivos.
Carol  foi Prêmio TOP de Marketing
da  ADVB-PR 2002 e é co-autora do
livro Digital Minds.

Marketing Digital

Carol Faraco
Diretora Executiva da WSI Pro
Digital

LINKEDIN
Carol Faraco

www.wsiprodigital.com

Paola Piva é graduada em
Administração, com pós-graduação
em Finanças Corporativas e
Mercados Financeiros e Gestão de
Projetos. Possui mais de 10 anos
de experiência no mercado
financeiro, passando por grandes
instituições como Santander e Itaú,
além de ser especialista em
investimentos de alta renda. 
 Atualmente Paola é responsável
pela expansão comercial, na
Praisce Capital, e pela dissemina-
ção da educação financeira. No dia
a dia atende de forma personaliza-
da pessoas físicas, desenvolvendo
o seu planejamento financeiro com
foco na independência financeira e
sucessão patrimonial,  bem como 
 pessoas jurídicas, otimizando o
fluxo de caixa e soluções em
crédito, câmbio, fusão, aquisição e
venda.

Mercado Financeiro

Paola Elache Piva
Assessora de Investimentos na
Praisce Capital | XP Investimentos

LINKEDIN
Paola Piva

www.praisce.com.br

Executiva com mais de 25 anos, em
RH, Catarina Guerra liderou
programas de atração, desenvolvi-
mento e retenção de talentos,
gestão de cultura, competências,
performance e clima organizacional,
programas de desenvolvimento de
equipes, lideranças e de sucessão,
em empresas como Youtz,
PESA/CAT, Bematech, Unimed
Curitiba, ALL, Boticário, Senff Parati
e Senac. Atualmente, Catarina
desenvolve todas essas habilidades
junto à S7 Consulting, empresa em
que é diretora executiva.  Faz parte
do MEX desde a sua fundação,  é co-
fundadora do WIM Angels, cujo
objetivo é realizar investimento-anjo
e mentorar mulheres empreende-
doras, co-fundadora do grupo Equipe
Radar DV Curitiba, que incentiva
pessoas com deficiência visual a
participar de corridas de rua.

Desenvolvimento de

Pessoas e Organizações

Catarina Helena Vitoretti  Guerra
Diretora da S7 Consulting

LINKEDIN
Catarina Guerra

www.s7consulting.com.br
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