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Cromex fecha parceria com Consulado da Mulher
para contribuir na geração de renda de
trabalhadores da reciclagem
A cadeia de coleta seletiva e reciclagem será o primeiro setor a ser apoiado pela Cromex

A Cromex e o Consulado da Mulher fecharam parceria com o objetivo de promover o
desenvolvimento e oportunidades de geração de renda às mulheres de potencial
empreendedor, porém com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e à economia
formal.

O setor que a Cromex vai apoiar por meio do Consulado da Mulher, principal iniciativa
social da marca Consul, é o de coleta seletiva, destinação do resíduo sólido, até a
reciclagem dos materiais, principalmente os plásticos, segmento do qual a empresa
participa.

A Cromex optou por iniciar os trabalhos em São Paulo, nas proximidades de sua sede,
para também estimular a participação voluntária de seus colaboradores. “A ideia é que
todos juntos possamos promover a melhoria da qualidade de vida de quem atua em
nossa cadeia produtiva”, afirma Sergio Wajsbrot, presidente da Cromex. Segundo o
executivo, a parceria está prevista para dois anos e tem possibilidades de se estender a
outros locais do país.

Para aumentar ainda mais esse estímulo, a parceria também vai gerar benefícios para os
funcionários da Cromex, como descontos nos produtos das marcas Consul e Brastemp.

Pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
constatou que o trabalho das mulheres brasileiras contribui com a renda familiar em 60%
das famílias. O Consulado da Mulher, que há dez anos atua em todo o Brasil, entende
que ela é o pilar de sustentação da família e agente transformador do seu entorno. “Ao
entender as oportunidades para ampliação de sua renda, a mulher percebe uma nova
forma de viver e relacionar-se com o mundo, multiplicando esse conhecimento para seus
filhos e demais familiares.”, afirma Leda Böger, Diretora Executiva do Instituto Consulado
da Mulher.
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