Consulado da Mulher participa de Feira Cultural na Baixada Santista | ...

1 de 3

Login

HOME

Incluir Segs nos Favoritos

NOTÍCIAS

CANAIS

http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article...

SegsUteis

CONTATO

CONSUMIDOR

CORRETOR

SEGUROS

SAÚDE

LOGIN

SERVIÇOS

VEÍCULOS

CLIPPING

BOM DIA ! - SEXTA, 09 DE NOVEMBRO DE 2012

08
Nov
2012

Consulado da Mulher participa de Feira Cultural na
Baixada Santista

GALERIA DE IMAGENS - CONEC 2012

FERNANDA VIEGAS NOTÍCIAS - DEMAIS

As Empreendedoras da Serra do Mar, grupo assessorado pelo Consulado da Mulher - ação social da
marca Consul em parceria com o CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano participam neste sábado, dia 10 de novembro, da 2ª Feira Cultural e Gastronômica dos Bairros Cota, em
Cubatão.
Na ocasião, as empreendedoras, que terão cinco barracas de comidas típicas, comercializarão além de
bolos, salgados e outras delícias, as cocadas, uma de suas especialidades.
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A feira, que começa às 14h, terá ainda a apresentação da dupla de repentistas Caju e Castanha,
oficinas de artesanato, intervenções de arte urbana, programação de rádio comunitária, dança, poesia e
atividades para as crianças.
O evento é uma iniciativa da população que participa das ações de sustentabilidade e desenvolvimento
local promovidas pela CDHU, no Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e conta
com o apoio do Consulado da Mulher, Secretaria do Meio Ambiente, Secretária da Saúde de Cubatão,
entre outros órgãos.
Sobre as Empreendedoras da Serra do Mar
O grupo, que começou em 2012 como uma iniciativa das empreendedoras Maria José Cardoso Pedral e
Maria de Lourdes da Conceição, agregou junto ao Consulado da Mulher, outras 12 mulheres, que até
então não tinham trabalhado no ramo da alimentação e hoje adquirem novos conhecimentos através da
troca de experiências e da assessoria do Instituto.
Além de receberem cursos e capacitações que auxiliam em sua atividade, as Empreendedoras da Serra
do Mar estão prestes a dar um passo ainda maior rumo à emancipação. Isto porque, o CDHU cedeu ao
grupo um espaço para a construção de uma cozinha industrial, cuja planta foi adequada e equipada pelo
Consulado da Mulher visando cumprir normas da Vigilância Sanitária. Com a inauguração da cozinha,
marcada para o dia 12 de novembro, o grupo espera ampliar seu mercado, aumentando a renda
gerada.
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2ª Feira Cultural e Gastronômica dos Bairros Cota
Data: 10 de novembro de 2012
Horário: Das 14h às 23h30h
Local: Rua Principal, Antigo EAT – Cota 200
Mais informações: (13) 3377-1570
E-mail:proj...@gmail.com
Blog: www.projetocomcom.wordpress.com
Consulado da Mulher
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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 elas e suas famílias.
O Consulado da Mulher conta com uma metodologia própria de assessoria a empreendimentos
populares, reconhecida pela Fundação Banco do Brasil, Unesco e KPMG como uma tecnologia social,
replicável, eficaz e que entrega os resultados aos quais se propõe.
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Presente em 20 Estados do País, o Consulado da Mulher assessora 134 empreendimentos populares,
beneficiando diretamente 5.137mulheres e suas famílias. Desde sua fundação, em 2002, o Consulado já
beneficiou mais de 30 mil pessoas.
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