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Mulheres participaram
da Feira de Economia Solidária
NOTÍCIAS
Notícias
Esportes
Negócios
Educação
Geral
Saúde
Segurança
Política
Necrologia
Emprego
Economia
Trânsito
Cidades

SERVIÇOS
Guia comercial
Transportes
Nossa Equipe
Anuncie no Portal
Fale Conosco
Telefones Úteis

DIVERSÃO
Cultura
Coberturas
Agenda
Cinema
Televisão
Entrevista

SOBRE A CIDADE
Hino de Rio Claro
Pontos Turísticos
Prédios Históricos
Sec. Municipais
Câmara Municipal

COLUNISTAS
Alexandre Carrille
Augusto Geronimo
Danilo Alexandre
Diógenes Pasqualini
Eduardo Viana
Luiz Soave
Odécio Malaman
Pablo Nascimento
Rui Bacciotti
Sandra Godoy

O evento deverá se repetir em outros dias e locais neste mês de março
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Mulheres se reuniram na última quinta-feira (08) durante a Feira da Economia Solidária, que
aconteceu no Paço Municipal para expor e vender seus trabalhos artesanais. A feira, realizada por
intermédio da Secretaria Municipal de Ação Social, conta com bancas de confecção de bolsas,
guardanapos, quadros, caixas de presente e também de alimentos 100% naturais, entre outros.
O evento tem em sua maioria pessoas de baixa renda, muitos já aposentados que querem garantir
um dinheiro extra no fim do mês, como também pessoas de outros estados. Um exemplo é a
feirante Marina de Souza Oliveira, de Londrina, no Paraná, que produz e vende alimentos 100%
naturais. “É a primeira vez que participo da feira, estou gostando muito”, conta Marina.
Para Sonia Aparecida Ribeiro Pauleto (58), “ter essa oportunidade por conta do mês das mulheres é
muito bom, pois podemos expor nossas coisas e ganhar nosso dinheiro de maneira divertida e
descontraída”. Ela conta que participa há quatro anos das feiras da Economia Solidária e também é
associada ao “Mãos Arteiras”, assessoradas pelo Consulado da Mulher.
A feira aconteceu especialmente em função do Dia da Mulher. O espaço onde foi realizado agradou
quem passava pelo local, como conta Divanete de Paula (52): “Gostei muito do espaço, todos que
passam por aqui têm a oportunidade de ver os produtos das nossas mulheres empreendedoras de
Rio Claro”.
O iniciante Antonio José Segalla (59), que já é aposentado, declarou estar participando pela
primeira vez e se mostrou bastante satisfeito com o espaço escolhido. “Com isso temos a
oportunidade de divulgar nossos produtos, comecei por hobby e agora vendo minhas criações; já
estamos fazendo uma renda a mais e com certeza vamos participar de outras feiras”, completou
Antonio.
A feira acontecerá também dia 18, domingo, na Praça Dalva de Oliveira, das 18 às 20hs.
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Mais notícias em Geral
12/03/2012 - 20:00 - Prefeito recebe empreendedor de hotel
12/03/2012 - 15:25 - Mais de 60% das capitais brasileiras proíbem uso de sacolas plásticas em
supermercados
12/03/2012 - 13:49 - Brasil e Estados Unidos debatem avanços na cooperação em ciência e tecnologia
12/03/2012 - 11:06 - Brasileiros usam 15 bilhões de sacolas plásticas por ano
10/03/2012 - 13:31 - Brasil firma parceria internacional
10/03/2012 - 10:00 - Sebrae-SP traz palestra para Rio Claro
09/03/2012 - 21:50 - Mulheres têm tarde especial no CMC Jardim Brasília
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