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ENVIA R

Consulado da Mulher contempla 08 empreendimentos filiados a Arco Sertão
O Programa Usinas do Trabalho, iniciativa do Instituto Consulado da Mulher, ação social da Consul, contempla 08
empreendimentos filiados a Arco Sertão na doação de eletrodoméstico ( freezers e fogões). Para Eleneide Alves Cordeiro –
Presidente da Arco Sertão comenta: “Essa ação do Consulado fortalecerá os empreendimentos na viabilização da produção,
pois a grande maioria não tinha os eletrodomésticos próprios e o que tinha era insuficiente para a produção e a demanda do
mercado.”
Paulo Dalfovo Neto, coordenador do programa Usinas do Trabalho, diz: “Os eletrodomésticos são importantes e, por vezes,
essenciais para a geração de renda das mulheres participantes desses empreendimentos, mas nosso objetivo é,
principalmente, levar a essas mulheres o conhecimento e a importância da gestão do negócio, relações de trabalho,
formalização / legalização do negócio, a preocupação com o meio ambiente, e sustentabilidade do empreendimento. Com isso,
garantimos sua continuidade e aprimoramento”
Essa parceira estabelecida com o Instituto Consulado da Mulher vem contribuindo para o empoderamento econômico das
mulheres, melhoria de investimentos nos empreendimentos e ampliação no acesso à mercados. Atualmente os
empreendimentos estão comercializando para os mercados locais e os mercados institucionais: Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA e Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE.

Outras Notícias
» Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária.
» Stand da ARCO SERTÃO representa empreendimentos cooperativos solidários da agricultura familiar na FEBAFES 2011 – II
Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária
» Assembléia Geral Ordinária da ARCO
» Arco Sertão conquista sede própria
» Nota de esclarecimento sobre chamada pública
» Mini-supermercado com produtos da agricultura familiar é montado durante a EXPOFEIRA
» Arco Sertão representa agricultores/as do Estado no lançamento do Projeto Vida Melhor
» Cooperativas filiadas a ARCO fundam central de comercialização
» Assembléia Extraordinária.
» Grupos de Produção do Sisal trocam experiências na Chapada Diamantina
» Frente Parlamentar dará encaminhamentos em favor da economia solidária
» Empreendimentos serão contemplados com eletrodomésticos para potencializar a produção
» Artesanatos e produtos da agricultura familiar no Boulevard Shopping
» Assembléia Geral Ordinária da Arco Sertão - Convocação
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» Assembléia Geral Ordinária da Arco Sertão - Convocação
» Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
» ASSEMBLEIA GERAL DA ARCO SERTAO
» ARCO publica resultado parcial dos Editais de Seleção 004, 005 e006/2010
» ARCO SERTÃO publica editais de Seleção de Pessoal
» Participação da Arco Sertão no I Seminário Nacional do Instituto Consulado da Mulher.
» Comunidade de Biritinga reconhecida como Remanescentes de Quilombo.
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