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om mais de 15 anos de experiência,
tornou-se um dos rostos mais
representativos da televisão regional.
Mãe da Antonella, experimentou a tarefa
árdua de conciliar carreira e maternidade,
tendo sido demitida por estar acima do
peso após a gestação. Com a repercussão
do fato, a apresentadora se tornou portavoz de milhares de seguidoras que sofrem
com o mercado de trabalho, ainda cruel
com as mulheres, especialmente às mães.
Atualmente, dedica-se aos negócios da
empresa de treinamentos.

espera de Bento, primeiro filho,
promove o engajamento de mais
300 mil mulheres nas redes sociais com
o projeto “Inspire Outras”, que aborda
por meio de ilustrações delicadas e
apaixonantes, temas ligados ao universo
feminino como a maternidade. Formada
em veterinária, descobriu a vocação
para o desenho em um momento difícil
da vida. Venceu obstáculos e usou o
talento para unir mulheres, transmitindo
mensagens de força, coragem e
autoestima.

om mais de 10 anos de carreira,
tornou-se um dos nomes de maior
prestígio no segmento de eventos.
Sempre antenada às tendências, Cibele
acompanhou o setor de atuação enfrentar
uma forte crise neste ano, sem esmorecer
na carreira, buscando alternativas e
inovações para reerguer o mercado de
festas que promete dar a volta por cima
em 2021. Afinal, celebrar não é uma
virtude apenas apreciada pela empresária.
Como ela mesma diz, é unanimidade na
história dos seres humanos.

frente do projeto “Mulheres que
Lideram”, que reúne mais de
200 empreendedoras, é estrategista de
negócios, head trainer comportamental
e fundadora da Result Consultoria &
DH e Result Coworking. A comunidade
que criou visa aproximar o público
feminino que está na área dos negócios,
fomentando o empreendedorismo e
a liderança das mulheres, a partir da
valorização da pluralidade. É ainda
palestrante com o foco na performance
pessoal e profissional das mulheres.
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