Apoio e Incentivo

“

Hoje eu vejo o meu
negócio como a coisa mais
importante da minha vida.
É ele quem me dá segurança”

Hoje proprietária de um Café, a manauara Arlene Lago dos
Santos, 45, é a prova de que apoio e incentivo podem mudar vidas. Casada e mãe de dois filhos, ela conta que sempre foi a responsável financeiramente pelo seu lar e, 9 anos
atrás, quando se viu desempregada não encontrou outra
alternativa a não ser empreender.
Vendeu sua casa para investir em um espaço, na época tão
pequeno que mal cabia mais de uma pessoa, mas ela estava lá, ela e seu bolo de milho - primeiro produto a ser vendido no Café. Trabalhava das 4 da manhã às 7 da noite,
sem medo nenhum do trabalho, mas muito medo do público;
apesar de todo o esforço ainda faltava experiência técnica
e confiança para seguir crescendo, foi aí que viu seu Café
estagnar.
Em 2017 conheceu o Consulado da Mulher e durante os
dois anos de assessoria foi colocando em prática tudo o que
aprendia. “Foi amor à primeira vista, desde o primeiro dia
trabalharam me colocando pra cima, me fazendo finalmente

acreditar que não é ‘só um cafézinho’, é o meu negócio”, Arlene relembra.
O resultado da sua dedicação vem sendo positivo: 65% de
aumento em sua renda, está empregando 5 pessoas (incluindo sua filha e seu marido); conseguiu colocar seu filho mais
novo em uma escola particular e a casa está cada vez mais
cheia de clientes.
Pra ela, o conhecimento e apoio dividido foram os pontos
que mais fizeram diferença para o seu crescimento profissional e é isso o que ela deseja para toda mulher empreendedora.

Bolo de Milho
1 lata de milho verde (usa-se mesma lata para as demais
medidas);
1lata de açúcar;
1lata de leite líquido;
1 lata de óleo;
1 lata de milharina;
3 ovos;
1 colher (sobremesa) de fermento em pó.
Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador, depois acrescente a colher de fermento em pó e bata só um pouco.
Unte a forma com margarina, despeje a massa na forma e
deixe em forno baixo por aproximadamente 40 minutos.
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