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Projetos selecionados serão assessorados pelo Consulado por dois anos,
além de receber R$ 5 mil para uso no negócio e eletrodomésticos da marca
Consul

Goiás

Recife é uma das seis cidades participantes de
uma ação social que vai selecionar dez
microempreendimentos de lavanderia e
alimentação, que se destaquem em autogestão,
solidariedade e cooperativismo. A iniciativa é
promovida pelo Consulado da Mulher, projeto
social da marca Consul.As inscrições podem
ser feitas até 31 de maio, pelo site
www.consuladodamulher.org.br. Além da capital
pernambucana, participam também as cidades
de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo , Salvador
e Fortaleza. Os projetos selecionados serão
assessorados pelo Consulado por dois anos,
além de receber R$ 5 mil para uso no negócio e
eletrodomésticos da marca Consul.
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Com apenas 19 anos, Araceli dos Santos sempre se interessou pelos assuntos relacionados ao
agronegócio. Na faculdade, optou pelo curso de Gestão em Agronegócio, o qual cursa atualmente o
segundo ano. Agora, Araceli se prepara para mais um desafio. Ela é uma das jovens que participará do
novo projeto da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), "Futuros Produtores do
Brasil",
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Pênalti aos 41 minutos do segundo tempo decretou a derrota por 2 a 1. Time carioca vai precisar vencer a
partida de volta De volta nesta quinta-feira (2) ao Equador, de onde não guarda boas lembranças pelos
confrontos com a LDU em 2008 e 2009, o Fluminense mais uma vez volta ao Rio de Janeiro com um
resultado ruim na bagagem, uma derrota por 2 a 1 para o Emelec , no jogo de ida das oitavas de
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