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O debate, realizado no dia 18 de junho, será transmitido via webcast
O setor privado tem desempenhado um importante papel no avanço de métodos para o desenvolvimento
sustentável. Para aumentar ainda mais a contribuição das empresas, surge a necessidade de discutir um
assunto muitas vezes deixado em segundo plano: a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher. O
tema será aprofundado em 18 de junho, durante o debate “Igualdade de Gênero para a Sustentabilidade”,
dentro do Fórum de Sustentabilidade Empresarial Rio+20.
Uma das participantes convidadas será Leda Böger, diretora executiva do Consulado da Mulher, ação social
da marca Consul que oferece assessoria a mulheres de baixa renda e pouca escolaridade por meio do
incentivo ao empreendedorismo. “É uma oportunidade imensa de levar aos conferencistas a importância de se
investir no desenvolvimento da mulher, tornando-a uma verdadeira agente de transformação social. Por isso,
queremos mostrar o sucesso que temos alcançado ao assessorar empreendedoras com a metodologia do
Consulado da Mulher, que em dez anos já beneficiou mais de 30 mil mulheres em todo o país ao fornecer
ferramentas para que gerem sua própria renda”, explica Leda.
A Whirlpool Latin America será uma das patrocinadoras do Fórum, organizado pelo Pacto Global das Nações
Unidas em parceria com a Rede Brasileira do Pacto Global, da qual a empresa é signatária. “Patrocinar esse
evento é uma forma de compartilhar conquistas e desafios ambientais e sociais, além de reafirmar,
globalmente, o compromisso da companhia com a sustentabilidade”, destaca Armando Valle Jr, vice-presidente
de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Whirlpool Latin America.
Os interessados poderão acompanhar o debate pelo link:
http://webtv.un.org/meetings-events/conferencessummits/rio20-13-22-june-2012-rio-de-janeiro-brazil
/corporate-sustainability-forum/
Sobre o Consulado da Mulher
O Instituto Consulado da Mulher é a ação social da marca Consul que oferece assessoria a mulheres de baixa
renda e pouca escolaridade. O objetivo é que, com sua atividade empreendedora, possam gerar renda e
proporcionar melhores condições de vida a si mesmas e a suas famílias. Para isso, o Instituto conta com uma
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metodologia própria de assessoria a empreendimentos populares, reconhecida pela Fundação Banco do Brasil
e pela Unesco como uma tecnologia social, replicável e eficaz, que entrega os resultados aos quais se propõe.
Presente em 20 Estados do País, o Consulado da Mulher assessora 169 empreendimentos populares,
beneficiando diretamente 2688 mulheres e suas famílias. Desde sua fundação, em 2002, já beneficiou mais de
30 mil pessoas.
Posted in: Rio de Janeiro,rio+20
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