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Evento no Sincomércio reúne mulheres para
fortalecer o empreendedorismo feminino
MULHERES REPRESENTAM A MAIORIA NA DIREÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ENQUANTO
SÓ 2% DAS GRANDES EMPRESAS SÃO ADMINISTRADAS POR REPRESENTANTES DO SEXO FEMININO
O Departamento
Feminino do Sincomércio,
em parceria com a
Prefeitura, realiza na
próxima quarta-feira (27),
um evento para impulsionar
o empreendedorismo
feminino. Denominado “O
primeiro passo para
começar ”, o evento será
realizado no auditório do
Sindicato, a partir das 19h e a
participação é gratuita.
Entretanto, como o espaço é
limitado e serão respeitadas
todas as regras de higiene e
distanciamento para prevenção ao
coronavírus, é importante que as
interessadas façam a inscrição o
quanto antes para garantir uma
vaga.
Membro do Departamento
Feminino do Sincomércio, a
empresária Carla Braz, proprietária
do Pátyo Shopping, entre outras
lojas, explica que nesta noite serão
realizadas duas palestras rápidas
sobre empreendedorismo feminino.
A primeira será ministrada por ela
própria, que também compartilhará
relatos vividos por ela ao longo da

carreira, os desaos e superações.
A outra palestrante será a
engenheira agrônoma e especialista em marketing e analista de
negócio, Flávia Santos, que falará
sobre Empreendedorismo de
Sucesso.
Ao término das palestras, será
formada uma rodada de sucesso,
com as mulheres inscritas sendo
convidadas a compor grupos aleatórios para compartilhar histórias
próprias de superação, por ser
mulher e empreendedora, com o
objetivo de inspirar umas às outras.

“O nosso objetivo é incentivar, apoiar e fortalecer o
empreendedorismo feminino”, explica Carla.
De acordo com ela, as
mulheres representam a
maioria na direção das micro e pequenas empresas,
enquanto só 2% das grandes empresas são administradas por representantes do sexo feminino.
“Como mudar esse cenário?
Fortalecendo, apoiando e
incentivando empreendedorismo e o protagonismo
feminino”, reforça.
A inscrição deve ser feita pelo
WhatsApp, no número (18) 36540080.

