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O S2 Selo Social testa as etapas do processo
de certificação
O S2 Selo Social está iniciando as aplicações piloto dos processo de certificação para gerar os procedimentos
padrão e, para isso, conta com o apoio de empreendimentos sociais.
Nesta segunda-feira, 1º de julho, visitamos o
empreendimento Parada das Delícias,
Delícias, grupo
assessorado pelo Consulado da Mulher que mantém
Whirlpool.. Lá, foram
uma lanchonete na fábrica da Whirlpool
retomadas algumas perguntas já aplicadas no
questionário respondido em 29 de abril para que o
grupo comprovasse suas respostas. A etapa de
verificação é muito importante para conferir se as
respostas dadas pelos grupos condiz com sua
realidade, assim como nos permite perceber se as
perguntas do questionário foram entendidas.
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As (os) empreendedoras (es) da Parada das Delícias
nos mostraram alguns documetos, registros, como o
livro caixa, algumas receitas que possuem, cadernos de
anotação, dentre outros materiais. Além disso, o
empreendimento nos mostrou como pratica ações
relacionadas ao Meio Ambiente.
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Agradecemos às (aos) integrantes do empreendimento
Parada das Delícias por ter nos recebido.
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Para mais informações sobre as atividades do S2 Selo Social e seus parceiros acompanhe também nossas
notícias pelo facebook: https://www.facebook.com/pages/S2-Selo-Social/
Boa semana para todxs!
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O Selo Social é uma SPG (Sistema Participativo de Garantia) que visa a
Certificação de empreendimentos que promovam o Comercio Justo e Solidário
e a inclusão social através do trabalho.
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