
MYLENE TUBERO
APRESENTAÇÃO E PROJETOS



CARREIRA
Bacharel em Direito, Empreendedora,

Lifestyle Blogger e formadora de
opinião. É conhecida por seu público e
parceiros, como uma influenciadora da
vida real. Há 3 anos publica diariamente
conteúdos de relevância do universo da

moda, beleza, cultura e gastronomia.
Além disso, possui projetos de grande
escala, cujo o foco é levantar e ajudar

mulheres em muitas areas. 



CERTIFICADOS



CERTIFICADOS



PROJETOS DE LEI



Projeto de Lei para criação do CAMEC (Centro de
atendimento a mulher e capacitação)

Nesse Centro ( como se fosse um SENAC) vamos atender
mulheres que passaram por traumas ou sofreram qualquer

tipo de agressão, mulheres mães recém separadas que estão
em situação de risco, mulheres mães de crianças com

necessidades especiais. Daremos a elas um novo recomeço.
Além disso, vamos trabalhar junto as Ongs e comunidades, 

 creches e escolas.

Diversos cursos como culinária, dança, informática, costura
entre outros para que a mulher possa se reerguer e dar um

novo rumo a sua vida através da autoestima e do
empoderamento. Vamos trabalhar para devolver essa mulher
á sociedade mais forte e com experiencia para a sociedade. 



Projeto de Lei para a criação de um Auxilio Mulher 180

Esse projeto tem por base ajudar financeiramente a mulher
que faz o BO na delegacia da mulher e precisa de proteção
judicial e financeira. Hoje sabemos que a 90% das mulheres
não saem dessa situação de risco eminente de morte devido

ao esposo ser o provedor da familia.

Essa seria uma medida protetiva para garantir que essa
mulher possa sair de casa e recomeçar sua vida.

Dentro desse projeto, caberia também o porte de arma para a
mulher em situação de risco eminente de morte. Isso incluirá

aulas para as mesmas de defesa pessoal e tiro. 



Projeto de Lei para a criação do CANI 
( Cadastro Nacional do Influenciador)

Esse cadastro dará um nome e uma voz aos influenciadores
que pagam muitos impostos hoje para manter seus cnpjs. Será
um projeto onde poderemos enfim ter um numero em % de
qtos influencers tem a nível Brasil e em cada estado. 

O objetivo desse Cadastro é regulamentar em partes essa profissão onde
não tem lei. Esse cadastro será a nível Brasil onde o objetivo é fazer com
que as empresas contratem através desse cadastro o influenciador e com
isso, a empresa terá um benefício do governo ( acredito que possa ser
impostos).
Com isso, vamos gerar mais trabalho, mais imposto para o Brasil pois
todos que quiserem estar cadastrados terão que ter cnpj e pagar os
impostos devidos. Hoje, muitos trabalham por fora sem pagar imposto
nenhum.



Projeto de Lei FINTEC 4all

Imagina a mulher criando sua própria conta com um cartão
todo personalizado e o publico LGBT tendo sua categoria
protegida podendo realizar seu sonho. Fiz uma pesquisa e já
tenho uma fintec e banco que enlouqueceram com a ideia e
me falaram que isso será um marco se implantado. 

Esse projeto tem como base utilizar dos benefícios da FINTEC já existentes
e categorizar a mulher empreendedora, microempresária e promover a
inclusão do publico LGBT. Hoje, sabemos que ambos os públicos tem uma
representatividade significativa dentro do que chamamos de consumo.
Acredito que será um grande marco e um grande avanço criar essa
categoria onde vamos fornecer empréstimos para uma categoria esquecida
porem com grande potencial econômico.



Projeto de lei – Transparência

Colocando horários de atendimento, horário de
visitação e profissionais treinados para atender a
população.

Esse projeto de Lei tem como finalidade abrir as portas
para visitação ao publico as subprefeituras, câmaras,
congresso entre outros, com a finalidade de conhecer o
trabalho e o dia a dia doa funcionários. 



PROJETOS REALIZADOS

Poderosas de Batom



DO QUE SE TRATA?

RUN PODEROSAS RUN INFLUENCER NA
REAL E

INTERCÂMBIO

PODEROSAS
EXPIRENCE

TALKING



DO QUE SE TRATA?

AÇÕES SOCIAIS

.

RODA DE MULHERES

.

DIGITAL & STYLE
LAB



PODEROSAS RUN

LAZER E DIVERSÃO

Promoção de entretenimento com
baixo custo

CORRIDA DE RUA

Movimento em prol da mulher 

MARCAS

Engajamento com marcas de outros
setores

SAÚDE E BEM ESTAR

Ação voltada para promover
qualidade de vida



INFLUENCER
NA REAL 

Aprenda a ser influenciador do
seu próprio negócio.

#EMPRESARIOINFLUENCER



DO QUE SE TRATA?

WORKSHOP
 Ensinar algumas

estratégias para que os
empresários entendam e

melhorem a performance nas
Redes Sociais dentro

do seu segmento.

EBOOK
Conteúdo apresentado
por ebook, se a pessoa
não puder comparecer

no dia

CONSTRUÇÃO DA
PRÓPRIA MARCA

Estratégias de como
construir sua marca

pessoal
(Branding ) e se diferenciar

no mercado



Vamos focar na presença digital nas Redes Sociais. 

Hoje, as mídias sociais são usadas por milhares de pessoas
que querem estar conectadas e comunicar com seus
negócios.

Como ser protagonista de sua marca pessoal e se destacar
no seu negócio/nicho.

O objetivo é levar para todos do workshop uma visão geral
do marketing aplicado nas Midias Sociais com cases

Será um dia todo junto aos Empresários para compartilhar
conhecimentos práticos e teóricos para que busque
aprender, se aprimorar e se atualizar sobre o mundo Digital.

e exercícios práticos.

FORMATO



INTERCÂMBIO DE
INFLUENCERS

Viagem com
oportunidade de

negócio, e-comerce para
as marcas,

relacionamento e
divulgação de tudo o que

acontecer durante a
estadia do time de

influenciadores



FORMATO

Marcações diárias e ao mesmo tempo,
fazendo com que as pessoas tenham

conhecimento do parceiro de forma mais
rápida. Todos os parceiros terão seu

nome divulgado de forma massiva, mostrando
o que o local tem para oferecer.

REDES SOCIAIS

Assessorias, influencers e
parceiros,

promovendo um grande
trabalho de divulgação

entre marcass.

MEETINGS

Oportunidades e vantagens para nossos
parceiros e clientes, gerando encontros
entre seguidores e blogs, produzindo
algum tipo de evento enquanto tivermos
na cidade e criando conexões entre os

parceiros e o público alvo

MARKETING CREATOR



PODEROSAS TALKING

Palestras para pequenos negócios ou
micro-empreendedores 

Presença de marketing e desenvolver
um posicionamento digital é essencial
e um grande aliado para conectar e
inspirar pessoas.



AÇÕES SOCIAIS

Foco para microempreendedores por necessidade –
SEBRAE,SENAC, ONGs e SESC



Programa voltado para
entrevistas e variedades do dia a
dia das
mulheres, empreendedorismo,
moda, dicas saúde, bem-estar,
arte, gastronomia, cultura e
entretenimento

RODA DE
MULHERES



DIGITAL & STYLE LAB
Nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas saiam
do curso com capacidade para planejar, criar e gerenciar
as suas redes sociais. Além do conteudo de estilo pessoal. 



OBRIGADA!
VAMOS JUNTOS!?



CONTATOS@PODEROSASDEBATOM

@PODEROSASDEBATOM

EQUIPEPODEROSASDEBATOM@GMAIL.COM

DIREITOS E AUTORIAS DOS PROJETOS DE MYLENE TUBERO- CÓPIA SERÁ SUJEITO A MULTA

+55 11 93005-5363


