RELEASE DE APRESENTAÇÃO DE CAMPANHA

MARIANA BOYNARD
Sobre:
Pretendo desburocratizar a vida dos empreendedores
do Rio de Janeiro
História:
Atualmente, Empreendedora, Presidente da Amacerva-RJ, formada em tecnologia
cervejeira pela ESCM, Pós graduada em Gestão de Negócios pelo IBMEC e pré
candidata a vereadora do Rio pelo PSL.
Mariana Boynard, é Carioca, filha de empreendedores do setor de Bebidas, criada
na cidade do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, tem 32 anos e é uma apaixonada
pela cidade, a ponto de brincar falando que é uma “CARIOCAHOLIC”.
Católica Apostólica Romana, foi coroinha e participou do encontro de adolescentes
(EAC) e posteriormente do grupo de jovens (EJC), além de ter ajudado nas ações
sociais da igreja por alguns anos. Mariana acredita que solidariedade é um ato de
amor ao próximo, como citado na bíblia.
Em 2006, após ser aprovada no vestibular da UERJ para o curso de pedagogia
administrativa, acabou ingressando no curso de administração de empresas na
universidade Estácio de Sá, pois necessitava trabalhar. Com curso de análise de
perfil comportamental e de técnicas em transações imobiliárias, em 2013 ficou
desempregada e sem conseguir se recolocar devido a crise econômica, resolveu
trabalhar na empresa da família e viu de perto o dia a dia da chão de fábrica, com
mais essa bagagem, em 2014, fez pós graduação em Gestão de Negócios pelo
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC).
Por ser uma pessoa muito ativa, em 2017 ela é convidada a participar da
fundação da AMACERVA_RJ, (associação das micro cervejarias do estado do rio
de janeiro), onde inicialmente era diretora técnica. Com esse novo cargo e
simultaneamente atuando dentro da empresa da família, ela se forma em
tecnologia cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM). Em 2019,
Mariana assume a Presidência desta associação e começa a atuar em relações
governamentais.
O bom relacionamento e experiência com empreendedorismo, garantiram
excelentes diálogos entre prefeituras, Casa Civil e ALERJ, conquistando espaço e
benefícios para o setor cervejeiro fluminense iniciando uma nova era de esperança
e mudanças muito significativas a favor do crescimento e desenvolvimento do setor
econômico.
Mariana Boynard é jovem, comunicativa, pró-ativa, com desejo de mudança,
capacitada para fazer a diferença e renovar a política carioca.
Embarque com a gente nessa jornada e vamos mudar o Rio!!!
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