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Em nome das mulheres
Empresas promovem a inserção feminina no mercado de trabalho por meio de ações de
responsabilidade social
14 de agosto de 2010 | 16h 00

Keila Bis

No fim do ano passado, Luci Vital
Nícolas, de 50 anos, descobriu que
tinha câncer de mama. O desespero
rapidamente tomou conta da
revendedora de cosméticos da
marca Avon, principalmente porque
sabia das intermináveis filas de
espera dos hospitais públicos. Em
conversa com sua gerente, explicou
o drama pelo qual passava e recebeu
ajuda. "Em dez dias, ela conseguiu
um atendimento para mim no
Instituto do Câncer do Hospital das
Clínicas de São Paulo, onde fiz a
biópsia, a cirurgia e o tratamento de
quimioterapia. Poderia ter ficado
até seis meses aguardando uma
vaga e, com isso, o câncer teria se
agravado", afirma.

A ajuda que Luci recebeu faz parte
do programa Avon Contra o Câncer
de Mama, mantido pelo Instituto

+ SUPLEMENTOS

MEC veta 10 mil vagas em vestibular de
curso a ...
Cinco instituições de educação superior ...

-- Ele é ‘musiqueiro’ e pai de menino

-- Desafio de fazer o diferente

-- Arranjo se faz na escola

-- Sempre em movimento

-- CNBB deflagra missão debate

-- Muitas formas de alisar

+ COMENTADAS

01 Roseana lavou dinheiro, indicam papéis

02 Dilma abre 8 pontos sobre Serra, aponta ...

03 Netanyahu diz que ação contra frota ocorreu ...

04 Acusação tem caráter eleitoral, diz ...

05 Joaquim Barbosa ataca 'Estado' e repórter

06 Dilma quer provas antes de falar sobre caso ...

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

BUSCAR

ORIENTE MÉDIO

Israel rejeitará
garantias dadas
aos palestinos

PAQUISTÃO

Ban Ki-moon
visita regiões
devastadas por
enchentes

SÃO PAULO

Motos começam
a ser multadas
na Marginal

PARA O NATAL

Encomendas
mostram
consumo
recorde

FAVELA DE SP

Paraisópolis é a
queridinha dos
projetos sociais

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL10:46  •  16 AGOSTO DE 2010

Classificados

HÁ 381 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/

http://www.estadao.com.br/suplementos/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia,509741,0.shtm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia,509741,0.shtm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia,509741,0.shtm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,ele-e-musiqueiro-e-pai-de-menino,595340,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,desafio-de-fazer-o-diferente,595119,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,arranjo-se-faz-na-escola,595115,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,sempre-em-movimento,595113,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,cnbb-deflagra-missao-debate,595053,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,muitas-formas-de-alisar,594605,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,roseana-lavou-dinheiro--indicam-papeis,595138,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100814/not_imp594980,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,netanyahu-diz-que-acao-contra-frota-ocorreu-dentro-da-lei-internacional,592431,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,acusacao-tem-carater-eleitoral--diz-roseana,595472,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100812/not_imp593938,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-quer-provas-antes-de-falar-sobre-caso-roseana,595438,0.htm
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/321359896/Frame2/default/empty.gif/63393334363362623439383963306530
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,israel-rejeitara-garantias-dadas-aos-palestinos-para-negociacoes-diretas,595677,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,israel-rejeitara-garantias-dadas-aos-palestinos-para-negociacoes-diretas,595677,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,israel-rejeitara-garantias-dadas-aos-palestinos-para-negociacoes-diretas,595677,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,israel-rejeitara-garantias-dadas-aos-palestinos-para-negociacoes-diretas,595677,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,israel-rejeitara-garantias-dadas-aos-palestinos-para-negociacoes-diretas,595677,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ban-ki-moon-visita-paquistao-para-chamar-atencao-sobre-catastrofe,595334,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ban-ki-moon-visita-paquistao-para-chamar-atencao-sobre-catastrofe,595334,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ban-ki-moon-visita-paquistao-para-chamar-atencao-sobre-catastrofe,595334,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ban-ki-moon-visita-paquistao-para-chamar-atencao-sobre-catastrofe,595334,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ban-ki-moon-visita-paquistao-para-chamar-atencao-sobre-catastrofe,595334,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ban-ki-moon-visita-paquistao-para-chamar-atencao-sobre-catastrofe,595334,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,motos-comecam-a-ser-multadas-na-pista-expressa-da-marginal-tiete,595675,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,motos-comecam-a-ser-multadas-na-pista-expressa-da-marginal-tiete,595675,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,motos-comecam-a-ser-multadas-na-pista-expressa-da-marginal-tiete,595675,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,motos-comecam-a-ser-multadas-na-pista-expressa-da-marginal-tiete,595675,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,motos-comecam-a-ser-multadas-na-pista-expressa-da-marginal-tiete,595675,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595192,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595192,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595192,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595192,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595192,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595192,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595247,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595247,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595247,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595247,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100815/not_imp595247,0.php
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fsuplementos%2Cem-nome-das-mulheres%2C594603%2C0.htm&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/1523808713/x05/OasDefault/estadao_emirates_china4_130810/china_150x30_1.gif/63393334363362623439383963306530
javascript:;
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


Em nome das mulheres - suplementos - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,em-nome-das-mulheres,594603,0.htm[16/08/2010 10:47:13]

 

Cleide. Por meio do Consulado da Mulher, conseguiu realizar
o sonho de abrir seu próprio negócio

Avon e criado em 2003. O instituto
atua também em outra vertente,
com a campanha Fale Sem Medo
Não à Violência Doméstica. "Os
mais de R$ 7 milhões arrecadados
com a venda dos produtos
anualmente são revertidos para
essas iniciativas. Mais de 1,65

milhão de mulheres já foram beneficiadas", destaca o diretor executivo Lírio Cipriani.

A renda é destinada, por exemplo, à aquisição de mamógrafos (doados para hospitais e
centros de saúde), capacitação de profissionais e estruturação de centros de prevenção
de câncer de mama em hospitais de Barretos, São Paulo, e Salvador, na Bahia.
Atualmente, o instituto apoia o desenvolvimento de dois portais, para que a Lei Maria da
Penha seja amplamente conhecida e, assim, se possa garantir um melhor atendimento às
mulheres vítimas de violência doméstica.

Muitas outras empresas e organizações têm a mulher como público-alvo, incentivando
projetos de capacitação e de geração de emprego e renda. Vale lembrar que, em 2008, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contabilizou 20 milhões de mulheres
brasileiras como as únicas responsáveis pelo sustento da casa. Mas o IBGE também
constatou uma taxa preocupante de desocupação entre mulheres e homens de 25 a 49
anos. O índice chegou a 7,9% para as mulheres, e 3,6% para os homens.

Inclusão social. A copeira do Hospital Santa Casa de São Paulo, Maria Aparecida Silva,
de 29 anos, sonhava em trabalhar como auxiliar de enfermagem, mas os R$ 320 da
mensalidade do curso técnico não cabiam no seu orçamento. "No começo do ano,
consegui uma bolsa de estudo e tenho feito o curso na Associação de Instrução Popular e
Beneficência (Sipeb). Agora eu sinto que posso crescer e ajudar minha família." A bolsa
que ela recebeu faz parte do investimento de R$ 54 mil do Instituto Lojas Renner na
Sipeb.

O instituto atua em todas as comunidades onde as Lojas Renner estão presentes, com
recursos de origem orçamentária, incentivos fiscais e ajuda da Campanha Mais Eu - são
doados 5% da venda líquida de mercadorias durante quatro dias. "Apoiamos ações
sociais que têm o objetivo de inserir a mulher no mercado de trabalho. Isso é feito, por
exemplo, identificando-se oportunidades e preparando-as para processos de seleção",
explica Jair Kievel, gerente de responsabilidade social do Instituto Lojas Renner.

O estímulo para que mulheres tenham seu próprio negócio tem sido a forma de atuação
de empresas que investem em responsabilidade social. O Consulado da Mulher, da
marca Cônsul, segue nessa direção. Em oito anos, mais de 25 mil mulheres já foram
beneficiadas. "Trabalhamos assessorando outras ONGs, e também temos o nosso espaço
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NENHUM COMENTÁRIO PARA ESTE POST SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR  

físico em Rio Claro, São Paulo, Joinvile e Manaus", explica Leda Böger, coordenadora
geral do Instituto Consulado da Mulher.

Cleide Reis, de 40 anos, foi uma das beneficiadas. Sem emprego regular durante dois
anos, trabalhava somente em uma feira de artesanato nos fins de semana, vendendo
acarajé e camarão. "Queria ter meu próprio negócio, mas não tinha condições
financeiras. Agora participo do programa Espaço Solidário e estou aprendendo a
administrar uma lanchonete."

O negócio fica dentro de um depósito da empresa, onde ela e mais 15 mulheres têm
condições de aprender todo o trabalho de um comerciante, desde a parte administrativa
e financeira até o manuseio e cozimento dos alimentos. "O negócio é nosso, e o dinheiro
que ganhamos é dividido entre nós.

Aprendemos a colocar preço nos alimentos, todas as regras da vigilância sanitária, e a
fechar o caixa."

Artesanato. Em Sorocaba, São Paulo, desponta também uma importante instituição
voltada para jovens mães e seus filhos, que são enviados para lá por conselhos tutelares,
varas da infância, igrejas e outras instituições. Intitulada Lua Nova, foi criada em 2000,
com o propósito de resgatar e desenvolver a autoestima dessas meninas e criar
alternativas de renda e trabalho para elas. Produzem, por exemplo, lindas bonecas - que
já foram exportadas para a Itália - e biscoitos. E, desde 2004, têm aprendido o trabalho
da construção civil. Já começaram a construir as próprias casas, como projeto-piloto.

Já a OSCIP ArteSol (Artesanato Solidário), voltada para a população de baixa renda,
atua em 17 estados, assessorando cerca de 5 mil artesãs com alguns parceiros
financiadores. "Conseguimos incrementar a renda de diversas famílias, resgatando uma
arte que faz parte da nossa cultura", diz Maria do Carmo Abreu, presidente do Conselho
Diretor do ArteSol.

Tópicos: Feminino, Luci, Cleide, Em nome das mulheres, Empresa, Mulher,
Suplementos, Feminino
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