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Edital Usinas do Trabalho seleciona iniciativas de
empreendedorismo feminino
O Instituto Consulado da Mulher está promovendo o Edital Usinas do
Trab alho com o objetivo de selecionar iniciativas de empreendedorismo
feminino que geram riquezas e desenvolvem um mundo mais justo e
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sustentável. Serão selecionados 10 empreendimentos coletivos, inscritos
por organizações da sociedade civil, e que receberão assessoria do
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Consulado, 5 mil reais e outros benefícios.
Dentre os pré-requisitos apresentados no edital, os empreendimento deve ser popular e coletivo; atuar
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nas áreas de alimentação e lavanderia; estar localizados na área central ou região metropolitana das
seguintes cidades: Belo Horizonte(MG), São Paulo(SP), Salvador(BA) e Recife(PE), Fortaleza(CE) e
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Brasília(DF); e ter lideranças femininas atuantes e ser composto por, no mínimo, 70% de mulheres.
As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio e mais informações estão disponíveis clicando aqui.
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