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Instituto Consulado da Mulher seleciona iniciativas
empreendedoras
O Instituto Consulado da Mulher está promovendo o Edital
Usinas do Trabalho , durante o período de 02 de maio a 31 de
maio em 2013, para selecionar iniciativas de empreendedorismo
feminino, que geram riquezas e desenvolvem um mundo mais
justo e sustentável.

VÍDEO

O edital vai selecionar 10 empreendimentos coletivos, de
alimentação e/ou lavanderia, que sigam princípios de autogestão,
solidariedade e cooperativismo, nas regiões de Belo
Horizonte(MG), São Paulo(SP), Salvador(BA) e Recife(PE),
Fortaleza(CE) e Brasília(DF).
Os aprovados receberam:
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;

Assista também:
SEBRAE-SP - Desafio Sebrae
2011

Para conhecer os pré-requisitos e fazer o download da ficha de inscrição, clique aqui.
Fonte: Divulgação
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Depoimento de Ana Fontes diretora da RM E
M ulheres empreendedoras
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10 opções de cursos gratuitos para empreendedoras
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Endeavor busca empreendedores inovadores em São Paulo
Ana Fontes é personagem mãe empreendedora na Revista Crescer
O DNA do empreendedor de sucesso

Tom Coelho é o novo
colunista da Rede
Mulher Empreendedora
Tom Coelho é educador,
conferencista e escritor
com artigos publicados em
17 países. É autor de “Somos
M aus Amantes – Reflexões
sobre carreira, liderança e
comportamento”, “Sete
Vidas – Lições para construir
seu equilíbrio pessoal e
profissional” e coautor de
outras cinco obras.

Trabalhando com o inimigo: como lidar com pessoas difíceis no trabalho
Confira 5 dicas de gestão de tempo para empreendedores:

SEGMENTOS
ACESSÓRIOS E
VESTUÁRIO.
ALIM ENTAÇÃO
ANIM AIS
ARQUITETURA
ARTESANATO

Etiqueta empresarial é uma necessidade! Veja algumas dicas:
FEDEX promove curso de inglês para mulheres empreendedoras
M ulheres + Empreendedorismo: As oportunidades e desafios de uma perspectiva local e global
Instituto Consulado da M ulher seleciona iniciativas empreendedoras
Quais os principais erros que o empreendedor deve evitar

AUTOM ÓVEIS
BELEZA
BRINDES
PERSONALIZADOS
CALÇADOS
COM ÉRCIO

e mais...

BLOG-ROLL
Ágil + Frágil
Alma do negócio
Anjos do Brasil

Virada Empreendedora - Uma historia em 7 slides
Onde está o dinheiro?
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