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Programa gera renda para 1,8 mil mulheres

O faturamento dos empreendimentos do Programa Usinas do Trabalho ultrapassou R$ 3,2 milhões em 2011. Trata-se de uma iniciativa criada em 2007 pelo
Consulado da Mulher, com o objetivo de fortalecer a atuação de instituições sociais que trabalham para incentivar a geração de renda por meio de pequenos
empreendimentos. Isso inclui áreas como alimentação, artesanato, costura e imagem pessoal.

Como participar
O Consulado é promovido pela Consul, quem fornece eletrodomésticos como ferramenta de trabalho e contribuiu, em 2011, com

R$ 3,6 milhões
Os empreendimentos têm de contar com o suporte de uma instituição social sem fins lucrativos e que tenha foco em geração de renda, responsável pela
assessoria presencial e pelo acompanhamento de seu desempenho de acordo com a metodologia desenvolvida pelo Consulado.
Outras informações:
www.consuladodamulher.org.br

Fibra reduz temperatura

Entre os conceitos sustentáveis nas novas construções está reduzir os gastos com ar-condicionado, por meio de recursos de isolamento térmico. É o caso da
fibra de polipropileno Thinfiber, produzida pela Union Fibras e que está em testes em um empreendimento de Caxias do Sul. Os resultados preliminares
indicaram redução de aproximadamente 50% na temperatura, na relação com as coberturas sem a fibra: de 45ºC para 23ºC, nos mesmos horários.
Segundo a empresa fabricante, fundada em outubro do ano passado, a fibra também foi testada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com base nas
normas NBR 15575-3, ISO 140-7, ISO 717-2 e ISO 10052.

Comissão ambiental vai a Nova York
A Comissão de Pagamento de Serviços da Assembleia Legislativa está desde a última sexta-feira em Nova York para conhecer os programas que a cidade
desenvolveu para compensar o uso de água. Nova York é considerada referência mundial no tema. Liderada pelo presidente da Comissão, o deputado Pedro
Pereira (PSDB), a comitiva composta por outros seis membros ficará na cidade até quinta-feira. Na programação, estão visitas a pessoas beneficiadas pelo
sistema e palestras sobre água e sustentabilidade.
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