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Banco de Patrocinios n. 228 - seleção de empreendimentos
femininos coletivosw de ingrantes com baixa renda - data limite
31/05/13

BANCO DE PATROCÍNIOS - BP 228 –
04/05/2013

SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
FEMININOS COLETIVOS DE INGRANTES
COM BAIXA RENDA
Data limite 31/05/2013
Considerem a possibilidade de que o serviço voluntário,
sem busca de qualquer compensação, é uma oportunidade
de se iniciar uma transformação interna e se robustecer
mais ainda, qualquer que seja a crença...
Por interessar-se ativamente pelo bem estar cívico,
cultural, social e moral da comunidade,temos a satisfação
de divulgar espontaneamente e voluntariamente a seguinte
iniciativa:
O Instituto Consulado da Mulher está promovendo o “Edital
Usinas do Trabalho” com o objetivo de selecionar iniciativas
de empreendedorismo feminino que geram riquezas e
desenvolvem um mundo mais justo e sustentável.
Serão selecionados 10 empreendimentos coletivos,
inscritos por organizações da sociedade civil, e que
receberão:
•Assessoria do Consulado da Mulher;
•Doação de eletrodomésticos Consul (como meios de
produção);
•Divulgação do empreendimento no site do Consulado e da
Consul;
•5 mil reais para investimento na infraestrutura do
empreendimento;
•Eventos de formação em gestão e economia solidária para
compartilhamento de experiências de durante o período de
assessoria;
Alguns pré-requisitos para participar:
1)Economia Solidária, isto é, o empreendimento deve ser
popular e coletivo; atuar nas áreas de alimentação
e lavanderia;
2)Localização : Devem 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 Brasília(DF);
3)Protagonismo feminino: o empreendimento deve ter
lideranças femininas atuantes e ser composto por, no
mínimo, 70% de mulheres;
4)Vulnerabilidade: 70% do grupo com renda familiar per
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4)Vulnerabilidade: 70% do grupo com renda familiar per
capita igual ou inferior 1 salário mínimo mensal;
5)Sustentabilidade: o empreendimento precisa ter no
mínimo
6 meses de existência, infraestrutura mínima para a
instalação dos eletrodomésticos a serem utilizados na
produção, perspectivas de formalização (CNPJ e Seguridade
Social dos integrantes)e possibilidade de crescimento e
emancipação do negócio.
6)Tecnologia Social: será valorizada a utilização de
tecnologias sociais que estimulem a produtividade,
segundo banco de Tecnologias sociais da Fundação Banco
do Brasil.
7)Formalização: Os empreendimentos que ainda não forem
constituídos como pessoa jurídica deverão ser inscritos
por uma entidade parceira que o seja e que tenha
histórico de atuação/assessoria junto ao empreendimento.
As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio de 2013
Para conhecer melhor o programa,acesse:
http://consuladodamulher.org.br/consulado-da-mulherseleciona-novos-projetos/
Para ler o regulamento, acesse:
http://consuladodamulher.org.br/wpcontent/uploads/2013/05/Regulamento-Edital-Usinas-doTrabalho.pdf
Fica a seu critério divulgá-la ao seu LEO & Lions Clube e
Clube de Castores, amigos ou organizações que por ela
possam se interessar. Se você o fizer, certamente estará
contribuindo para ajudar a converter a Internet num meio
sadio e útil de se realizar obras humanitárias e de real valor
para a sociedade, além de reforçar laços de amizade, uma
das máximas do Leonismo.
Sawabona (eu te respeito, eu te valorizo, tu es importante
para mim) e...
Aquele abraço
Luiz Carlos de Oliveira
Membro Honorário da Confraria APLIONS – Apaixonados por
Lions Clubes

«« Voltar
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