
Mulher Inteligente 

Jornal M D Mulheres 

EXPEDIENTE  

 
Desenvolv ido pelo  Departamento 
de Designer  da M D Assessor ia  e  
Consul tor ia  de Pro je tos Socia is .  

 

Se o que você quiser fazer está certo e você acre-

dita nisso, vá em frente e faça-o.  

 

Concretize seu sonho e não se importe com o 

que os outros possam dizer se você sofrer uma 

derrota temporária. Os outros talvez não saibam 

que cada fracasso, traz em si a semente de um 

  A Mulher inteligente vive a sua própria vida, assume postos de responsabilidade profissional, é 

independente e sabe que não tem nenhum limite.  

 Para conseguir grandes coisas não apenas é preciso agir, mas também sonhar e realizar; não 

apenas planejar, mas também acreditar. Sabe aprender com o passado e esperar com paciência e 

tranquilidade o futuro.  

Mulher inteligente não tem medo de sair da sua zona de conforto e enfrentar as mudanças.  

Sabe que as mudanças implicam oportunidades e que também são uma forma de adquirir novos 

aprendizados e de viver experiências incríveis.   

Uma Mulher inteligente sabe que a voz do seu coração e da sua intuição é muito importante.  

Além disso, não tem medo de dizer “não” e sabe que existem momentos em que é preciso recusar 

e colocar limites a outras pessoas, para que respeitem o seu espaço. 

  

                                       Em resumo, é uma Mulher inteligente.  
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E onde estão os Recursos ? 
• Sistema de Convênios - SICONV 

• Editais Nacionais e Internacionais  

• Editais Municipais, Estaduais e Federal  

• BNDES, FINEP E CNPQ 

• Conselhos: Idoso, CMDCA etc 

• Emendas Parlamentares Estaduais e Federal  

• Marcas Brasileiras e Internacionais  

• Leis de Incentivo Federal: Rouanet, Audiovisual, Esporte,  

Pronon e Pronas   

• Leis de Incentivo Estadual: Esporte e Cultura  

• Leis Municipais: IPTU, ISS dentre outras. 

JO R N AL  MD  MUL HER ES S O C IAIS  

Nossas Especialidades  



JO R N AL  MD  MUL HER ES SO C IAIS  

Cada Mulher tem o seu charme, a sua beleza, a sua delicadeza, mas todas têm uma força 
capaz de mover as maiores montanhas. Mulheres de sucesso, Mulheres incríveis, nas mais 
diversas áreas de atuação profissional, mas com um único objetivo: Realizar suas metas.  

Mulheres com tarefas no dia a dia, mãe, esposa, amiga, empresária e acima de tudo, lutar 
pelo seus sonhos.  

Mulheres de caráter, personalidade e que se valorizam. Mulheres poderosas, lindas e na 
perfeição de Deus.  

É no espírito de luta e na força do seu instinto que reside o verdadeiro poder de uma Mulher. 

 

Venha ser uma Mulher Social ! 

Empresária, Esposa, Mãe e Educadora com Mestrado 
em Hospitalidade, Pós-graduada em Planejamento e 

Marketing Turístico e Bacharel em Turismo.  

Presidente do Instituto Global de Desenvolvimento 
Econômico e Social. Profissional de alta competência 

para o desenvolvimento de projetos sociais.  
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Talita Nogueira  

Mulheres Mulheres ...  

Campeã Mundial de Jiu-Jitsu e 

Atleta de MMA.  

Mãe, Esposa, Atleta e apaixonada 
pela Vida e pelo Jiu-Jitsu. Mulher 
bem sucedida, com uma família 
perfeita e os melhores amigos. E 

sempre diz: 

“FAÇA TUDO COM AMOR” 

Silvia Rubino Shuy  

Esposa, Mãe, Professora, Coach em Transformação 
e Performance, Diretora Administrativa do Instituto 

Brasileiro de MMA e Jogadora de Vôlei.  

Mulher inteligente e bem sucedida.  

Encontra as melhores oportunidades nas pessoas, 
com um simples “bom dia”, com um sorriso alegre, 

um agradecimento ou um abraço.  

E o que é essencial, é o AMOR em nossa vida.  

Ana Paula Ferreira Mota  



“Na vida, muita gente sabe o que fazer; mas poucos 
são aqueles que realmente fazem o que sabem ” 

Entre em contato conosco e iremos elaborar 
uma Carteira Personalizada de Recursos 

Sindicalista, Mulher do Campo, Educadora, Diretora do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de 
Quixeramobim e também Presidente do Instituto dos Jovens Rurais 
do Brasil.  

Mulher batalhadora pelos direitos dos agricultores familiares.  

“ Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que 
vier, pois vale mais uma lágrima da derrota do que a da vergonha 
de nunca ter tentado”   

www.mdprojetossociais.com 


