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Quadro - Bom Exemplo. Um ponto de apoio para formar novas profissionais. Incentivo que desperta talentos
e capacita. Estes são os objetivos do Consulado da Mulher, presente em 31 municípios do Brasil. E é o Bom
Exemplo de hoje. Imagens. Reportagem informa que há cerca de um ano as mulheres que participam do
programa nem se conheciam. Cada uma com uma habilidade batalhavam sozinhas para o sonho de um dia
ter um negócio próprio. Talento elas tinham e o empurrãozinho que faltava foi dado pelo Consulado da
Mulher, que uniu os múltiplos talentos e ofereceu conhecimento necessário. Entrevista com Lúcia dos
Santos Neitsch, coordenadora da entidade. Ela diz que a entidade ensina a trabalhar melhor o produto, fazer
a precificação, ter um plano de negócio, prospectar o cliente e os fornecedores para poder inserir no
mercado e ter uma renda que proporcione às mulheres qualidade de vida para elas e para as famílias.
Reportagem diz que a artesã com oito anos de carreira descobriu no Consulado da Mulher a chance de
buscar a profissionalização. Ela se tornou uma empreendedora individual e a bonequinha de pano que
fabrica, já está conhecida em várias partes do país. Entrevista com Marivane Mafra dos Santos, artesã. Ela
diz que é muito feliz por isso. Uma vez uma pessoa falou que ela vendia sorrisos, porque cada pessoa que
ganha uma boneca dá um sorriso. É uma satisfação ver o produto dando certo e o trabalho sendo
reconhecido. Reportagem informa que Carmem, que faz pães e bolos, também viu seu negócio deslanchar
com a ajuda do programa Mulher Empreendedora. Com Marivane e mais 18 mulheres, que se juntaram em
uma Associação, elas criaram o Jacatirão Café e Arte e descobriram uma nova alternativa de trabalho e
renda. Entrevista com Carmem Richter, empreendedora individual. Ela diz que se tornou mais independente,
mais segura e a auto estima também foi trabalhada. Ela diz que há alguns anos nenhuma se imaginava em
um trabalho direto com o atendimento de pessoas que entram no estabelecimento. Reportagem informa que
Marivane já conquistou experiência, inclusive para ajudar outras mulheres como ela, compartilhando o
conhecimento que adquiriu. Marivane diz que hoje repassa o que recebeu. Ela conta que é voluntária em um
grupo no Estevão de Mattos que ensina afazer bolsa de banner e a encaminhar o empreendimento. Isso é
muito gratificante. Reportagem informa que o Consulado da Mulher está presente em 31 municípios
brasileiros. Em Joinville já assessorou mais de 30 empreendimentos. O acompanhamento é feito no período
de seis meses à dois anos, até que as profissionais consigam andar com as próprias pernas. Carmem
Richter diz que o Consulado foi muito importante para todas. E continua sendo, porque dá apoio
constantemente. É só ter alguma dúvida que já vem alguma das meninas, ou a própria coordenadora, para
conversar e dar sugestões. Marivane diz que antes sentia falta do profissional, achava tudo muito... Não
tinha capacidade de conquistar as coisas no lado profissional. Não sabia por onde caminhar e o que fazer. O
Consulado foi bem importante neste lado. Ele ensinou muito, ajudou e abriu muitas portas para que pudesse
crescer profissionalmente. Lúcia diz que o maior resultado para quem trabalha no projeto é ver as mulheres
crescerem, ver os produtos delas ganhando mercado, ver a diferença na vida delas e o brilho no olhar. É
uma satisfação que não fica só nas mulheres, fica nas mulheres, nas famílias, nos filhos, na comunidade
onde está mulher está inserida e na pessoa que compra o produto, porque sabe que é um produto feito com
carinho, com amor e dedicação. De volta ao estúdio Marcos Oriques diz que este projeto é muito
interessante porque está inserindo mulheres já com mais de 50 anos, que geralmente não têm espaço no
mercado de trabalho. O projeto está inserindo estas mulheres e principalmente capacitando elas. Parabéns
para o pessoal do Jacatirão, que fica ao lado do Hotel Colon. Mais informações sobre o Consulado da
Mulher pelo telefone 3433-3773 ou também no site www.consuladodamulher.com.br. Quem ficou curioso
para conhecer o Jacatirão Café e Arte o estabelecimento fica ao lado da Praça Nereu Ramos, bem no
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Centro, onde fica o Esmeralda, a Valéria, a Vanderlea, a Rose... Abraço para todo o pessoal da Praça Nereu
Ramos, finaliza Marcos Oriques.
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