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Destaques

Nesta Semana

Inauguração Cravinhos atende o empreendedor
Os empreendedores de Cravinhos contam agora com um im-
portante aliado para a expansão de seus negócios. O Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP)
inaugurou, em parceria com a Prefeitura de Cravinhos, a Asso-
ciação Comercial e Industrial e o Serviço de Aprendizagem Rural
ao Adolescente (Sara), o 106º Posto de Atendimento ao Empre-
endedor.

Biodisel Cartilha orienta empresários pequenos
Com uma linguagem simples, o Sebrae Nacional lança a cartilha
Biodiesel, dirigida a empresários de pequenos negócios. A publi-
cação traz informações como a definição e o histórico do biodie -
sel, o marco regulatório, as matérias-primas utilizadas, capaci-
dades industriais instaladas no País, desafios e perspectivas,
além de fontes de pesquisa. Os interessados podem ter acesso ao
conteúdo da cartilha por meio da biblioteca virtual da entidade.

Atualização Piracicaba ganha reforço tecnológico
O Sebrae renovou hoje o convênio do Sistema Agroindustrial In-
tegrado (SAI), programa que tem como objetivo transformar o
pequeno agricultor em empresário rural, melhorando as condi-
ções de vida no campo, em Piracicaba e região. O SAI é realizado
com o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de
São Paulo e da Cooperativa Uniata Central.

PRÊMIO

Talento de mulheres paulistas
é reconhecido pelo Sebrae
Iniciativa da entidade é dirigida às empreendedoras de todo o País

Painel do Sebrae com as fotos das concorrentes paulistas deste ano

As paulistas que se
destacaram pela
criatividade e
capacidade de ação
concorrem no dia 28 à
etapa final do Prêmio
Mulher Empreendedora

As mulheresbrasileiras começam
a escrever um novo capítulo na
história do empreendedorismo.
Muitas vezes, por necessidade ou
em razão da oportunidade, essas
executivas são mulheres de fibra,
determinadas e dispostas a en-
frentar todas as adversidades para
encontrar seu espaçoe provar que
são bem-sucedidas em diferentes
frentes de negócio. Foi com o obje-
tivo de valorizar a atuação destas
mulheres, queo ServiçoBrasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) realizoua terceira
edição do Prêmio Mulher Empre-
endedora. A iniciativa é voltada
para as empreendedoras maiores
de 18 anos e dividida em duas ca-
tegorias: proprietárias de micro e
pequenas empresas e integrantes
de grupos de produção formais
(cooperativas e associações).

Na noite do último dia 19, o Mu-
seu de Arte de São Paulo (Masp) foi
o palco da entrega da etapa esta-
dual do prêmio. Cada qual com
uma torcida organizada, as 13 fi-
nalistas presentes ao evento
aguardavam ansiosas a escolha
das três primeiras colocadas em

cada categoria. Asvencedoras re-
ceberam uma escultura feita de
arame, do artesão Jonas Teixeira.

Além dotroféu, asduas primei-
ras colocadas passaram por mais
uma etapa do prêmio: a regional
Sudeste. Elas embarcarão no do-
mingo para Brasília para concor-
rer, na noite do dia 28, à etapa na-
cional do prêmio. Duas mulheres
de cada região doBrasil serão pre-
miadas, totalizandodez ganhado-
ras nacionais. Entre as vencedo-
ras, duas ganharão uma viagem
internacional de oito dias a um
centro de referencia mundial em
empreendedorismo.

Esta terceira edição do prêmio
recebeu mais de230 inscrições no
Estado de São Paulo. Em todo o
Brasil, foram mais de 1,7 mil ins-
crições. Segundo Rosana Dias, co-

ordenadora do prêmio no Se-
brae-SP, o critério da escolha das
vencedorasfoi opoder deconven-
cimento deixado no relato ao se
inscrever no prêmio. “Os relatos
foram avaliados por uma comis-
são julgadora que analisou se hou-
ve criatividade na ação empreen-
dida.Tambémfoi analisadaaforça
e a capacidade desta empreende-
dora em transformar um sonho em
realidade”, diz Rosana.

O evento, que reuniu cerca de
450 pessoas, teve uma palestra
musical do ginecologista e obste-
tra Malcolm Montgomery. E con-
toucom olançamento dosegundo
volume de “Batons, Sonhos e De-
terminação – Jeitos Femininos de
Empreender”, publicação do Se-
brae-SP sobre algumas finalistas
inscritas na edição 2005/2006.

Paulo Arruda, diretor técnico do
Sebrae-SP acreditaque oprêmio é
umbom exemplopara muitosho-
mens. Segundo ele, a mulher tem
visão sistêmica e muito poder de
decisão diante de questões que o
homem talvez não tenha total do-
mínio. “Pena que ainda nos tem-
pos atuais a mulher abra sua em-
presa pornecessidade, muitasve-
zes em razão da perda do marido,
oumesmo parao complementodo
orçamento doméstico, e não pela
oportunidade.Imagine sefosseao
contrário”, disse o diretor.

Na categoria empresa,três mu-
lheres da cidade de São Paulo fo-
ram selecionadas: Míriam Albagli
de Almeida ficou em primeiro lu-
gar, MariaCristina RodriguesPai-
xão, emsegundo eSonia LúciaPe-
reira de Moura, em terceiro.

Na categoria grupos de produ-
ção,Raquel daSilvaBarros, daAs-
sociação de Formaçãoe Reeduca-
ção Lua Nova, em Araçoiaba da
Serra, tirou o 1º lugar. Maria Ce-
leste Chad, da Orientavida Asso-
ciação de Assistênciae Promoção
Comunitária,em Potim,o2º eFlo-
ramante Dias Ribeiro da Silva, da
Nova Esperança Cooperativa dos
Catadores de Materiais Reciclá-
veis de Itararé, a 3º colocação.

As inscrições para o próximo ci-
clo 2007/2008 podem ser feitas a
partirde 30demarço nowww.se-
braesp.com.br.
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Mulheres premiadas
sabem cuidar do próximo
De alguma maneira, cuidar do
próximo estava no caminho das
duas empreendedoras vencedo-
ras da categoria integrantes de
gruposde produçãoformais.Ra-
quel Barros, presidente da Asso-
ciação LuaNova, hásete anos foi
morarna Itália,casou-se edesco-
briu que não poderia ter filhos. Lá
mesmo deucontinuidade aoque
já fazia aqui no Brasil: cuidar de
jovens mães emsituação de risco
em uma entidade italiana.

Ao voltar ao Brasil, continuou
com o projeto. Começou aten-
dendo dez jovens mães numa
chácara, apoiada pela cooperati-
va italiana.Deu-lhes abrigoetra-
tamentopsicológico. Masqueria
quealém decuidardos filhoselas
tivessem renda ao fim do mês.

Foi aí que surgiu o projeto
CriandoArte, emqueas cercade
450 mães que já passaram pela
Lua Nova, aprenderam a confec-
cionar bonecasde pano,brindes,
biscoitos ereciclagem. Amais re-
cente iniciativa, a fabricação de
tijolos, fará com que essas mulhe-
res construam suas próprias ca-
sas. Oito residências já estão
prontas e foram erguidas pelas
mãos de 14 mulheres orientadas
pelos profissionaisdo Sesie estu-
dantes de Engenhariade uma fa-
culdade de Sorocaba.

“A próxima etapa será a cons-

trução de mais casas coordena-
das pelas novas empreiteiras”,
diz Raquel, que dois anos depois
de chegar ao Brasil engravidou
de duas lindas gêmeas.

Enquanto isso, em Potim, inte-
rior do Estado de São Paulo, Ma-
ria Celeste Chad, mulher do então
prefeito da cidade, decidiu fazer
algo pelas mulheres local. Cha-
mou a mãe, uma exímia borda-
deira, comprou material e ensi-
nou quatro mulheres a costurar,
bordar, fazer tricô ecrochê. O re-
sultado foi a produção de 80 bol-
sasquefizeram sucessonumalo-
ja da capital paulista. Assim nas-
ceu a ONG Orientavida e hoje 152
mulheres de Potim e de cidades
vizinhas têm muito o que fazer.
“Inclusive vão cuidar do enxoval
que o papa Bento XVI usará en-
quantoestiverem visitapeloBra-
sil”, diz Chad.

k PRESTÍGIO
«As mulheres de
Potim vão cuidar
do enxoval que o
papa Bento XVI
usará enquanto
estiver em visita
pelo Brasil»
MARIA CELESTE CHAD
PRESIDENTE DA ONG

Vencedoras superaram
barreiras e preconceito
As primeirascolocadas dacatego-
ria micro e pequenas empresas
são personagens distintas. Uma é
baiana, chegouhá 12 anosem São
Paulo e trouxe na bagagem os sa-
bores e os cheiros da infância. A
outra, paulista, nasceu e foi criada
na favela e tinha em mente que-
brar as estatísticas de que negro e
pobre ou vira cantorde pagode ou
jogador de futebol.Nunca um em-
presário de sucesso.

Em comum, a baiana Míriam
Albagli de Almeida e a jovem Ma-
ria Cristina Rodrigues Paixão, ti-
nham a garra e a vontade de cres-
cer e ver seus negócios prospera-
rem. Deu certo.

Hoje,Míriam transformouuma
iguaria baiana, o pão delícia, em
negócio. Háquatro anos,ela abriu
a Pão da Villa, uma panificadora
especializada nos pãezinhos de
parmesão, cuja receita é segredo
de família. Atualmente, com a aju-
da de oito colaboradores,a Pão da
Villa fabrica cerca de 10 mil pães
de diversos sabores e são vendi-
dos em estabelecimentos como a
CasaSanta Luzia,oPão deAçúcar
e o Empório São Paulo.

Míriam chegou em São Paulo
transferida pelo banco do qual fa-
zia parte. Depois de um tempo, o
que só as amigas e os mais próxi-
mos degustavam, virou empresa.
A baiana investiu R$ 30mil, refor-

mou um espaço de 80 m², com-
prou forno elétrico, batedeira in-
dustrial, fogão, geladeirae utensí-
lios de cozinha.

“No início não foi fácil, procurei
o Sebrae, fiz cursose depois de al-
gumas visitas e muita insistência,
o negóciocomeçou a prosperare o
faturamento crescer. Foi preciso
organizar três turnos de trabalho”,
diz a executiva.

Já do outro lado da cidade, Ma-
ria Cristina deixava a favela onde
morava, aos 14 anos, e seguia para
o escritório de contabilidade em
Osasco. Pegougosto pelonegócio
eaos 25anos abriua HábeasCon-
tábil. Ela alugou uma salinha e o
namorado arranjou um computa-
dor. Ligações para o cliente eram
feitas do orelhão da esquina. Visi-
tas, de ônibus.

Um anodepois, maisestabiliza-
da e com uma carteira de mais de
dez clientes, Maria Cristina dedi-
cou-se a cursos no sindicato da
classe para poder construir seu so-
nho sobre bases sólidas. Além do
curso técnico em contabilidade, a
executiva formou-se em 2003 em
Direito e atualmente cursa
pós-graduação em Direito Traba-
lhista.

“Tenho muito orgulho da mi-
nha luta. Hoje conto com uma car-
teira de 140 clientes e uma equipe
afinada, só de mulheres.”

P RO G R A M A

Micro e Pequenas empresas
buscam novas tecnologias

O Programa de Alavancagem Tecnológica desenvolvido
pelo Sebrae-SP e pela Associação Nacional de Pesquisa,
Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras
(Anpei) mostra que as micro e pequenas empresas preci-
sam e estão dispostas a mudar processos para ganhar
competitividade. As conclusões do projeto foram divulga-
das esta semana. “O programa tem como objetivo desmis-
tificar a questão do acesso à tecnologia”, destaca Marcelo
Dini Oliveira, gerente da área de Inovação e Acesso à Tec-
nologia do Sebrae-SP. A Fase II do Programa de Alavanca-
gem teve início em 2005, e foi realizada por 403 empresas
agrupadas em 40 projetos coletivos.

CO N F L I  TO

Acordo estimula empresas
a usarem mais a mediação

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmaram um acor-
do para estimular as empresas a utilizarem mais a media-
ção como forma de solução de conflitos. A principal vanta-
gem é que as pequenas e médias pagarão um terço dos
custos de um processo normal de mediação. Trata-se do
primeiro acordo entre a Justiça e uma entidade empresa-
rial para o uso da mediação. Para isso, a Fiesp criou a Câ-
mara de Mediação e Conciliação (Camfiesp). Qualquer
pessoa jurídica ou física pode usar da mediação na Câma-
ra. A taxa de registro para que se faça um processo de
mediação pode variar de R$ 300 (quando o valor da pen-
dência for de até R$ 10 mil) a R$ 2 mil (acima de R$ 500
mil). Nos casos em que são partes micro ou pequenas em-
presas, a taxa poderá ser reduzida a um terço.

D I V U LG A Ç Ã O

Programa de rádio esclarece
dúvidas sobre a Lei Geral

Os empresários brasileiros vão receber informações sobre
a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas pelas ondas
do rádio. A partir do dia 2 de julho e até o dia 28 de agos-
to, mais de 500 emissoras do Brasil inteiro — entre rádios
universitárias, comunitárias e outras — vão transmitir o
programa “Sebrae Responde Lei Geral”, parceria da Insti-
tuição com a Associação Brasileira de Educação a Distân-
cia (Abed). A série de 40 programas será apresentada pelo
ator Roberto Bonfim, com a participação de técnicos do
Sebrae: André Spínola, Alessandro Machado, Silvério
Crestana, e Andréia Crocamo. A coordenação das grava-
ções é de Nelia Del Bianco, também consultora do Sebrae
Nacional.

EV E N TO

Mogi das Cruzes recebe
6ª edição da Festa do Caqui

A Festa do Caqui e das Flores de Mogi das Cruzes, uma
das mais tradicionais da região, chega à sua sexta edição
no próximo final de semana. Realizada na Associação Cul-
tural Agrícola Itapeti, deve atrair cerca de 20 mil visitantes
de Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê, Vale do Paraíba
e Grande São Paulo. Com uma área ocupada de 15 mil
m², o evento contará com shows de música, danças folcló-
ricas, palestras, exposição e venda de flores e frutas, além
de passeios agroturísticos. Aproveitando a oportunidade, o
Escritório Regional do Sebrae-SP em Mogi das Cruzes rea-
lizará, amanhã, um evento técnico que busca fortalecer o
intercâmbio de informações com agricultores de outras re-
giões.

C A PAC I TA Ç Ã O

Projeto moderniza bares e
restaurantes de Mairiporã

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de
Mairiporã e com a Vigilância Sanitária, está promovendo
uma série de oficinas para capacitação de empresários de
bares e restaurantes do município. A ação é parte do pro-
jeto de turismo desenvolvido na região e visa adequar a ci-
dade às normas vigentes e torná-la atrativa aos turistas.

Já foram realizadas três oficinas de boas práticas de ma-
nipulação de alimentos, com capacitação de 75 empresá-
rios. Até amanhã serão atendidos mais 30 empreendedo-
res e até o final do primeiro semestre deste ano, mais duas
oficinas serão agendadas. A expectativa é atender todos os
300 estabelecimentos da região.
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