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     O Pureco traz um novo conceito aos serviços de limpeza, unindo

inovação e empoderamento feminino, permitindo que esses serviços

sejam contratados de forma rápida e segura por meio de uma

plataforma digital, consolidada através de um aplicativo.

        Com o objetivo de constituir um grupo de mulheres prestadoras dos

serviços capazes de autogerir a plataforma, o Pureco garante o melhor

atendimento aos clientes com a customização dos serviços, suprindo a

demanda por serviços de limpeza e despertando o espírito

empreendedor nas mulheres envolvidas no projeto.    
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        O Projeto Madrepérola busca consolidar o Ateliê Delas, um

grupo de costura formado por mulheres que visa desenvolver e

comercializar uma linha de produtos própria que possa servir como

sua fonte de renda. A principal frente do Projeto é confeccionar uma

linha de sutiãs confortáveis, acessíveis financeiramente e

esteticamente bonitos que contemplem as necessidades

particulares de mulheres mastectomizadas, empoderando no

processo tanto as mulheres do grupo quanto as que adquirirem o

sutiã, pela retomada de autoestima e de suas atividades cotidianas.
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VISÍVEIS
      O Visíveis segue um novo conceito de

metodologia de projetos com o enfoque

na cocriação e protagonismo da

comunidade, sendo que esta participa das

grandes decisões do projeto.

           O projeto trabalha em  conjunto  com 

o   Abrigo  Santa  Clara,  com  mulheres  em 

transição da situação de rua até sua reestruturação social. Para isso, junto

às mulheres, desenvolveu-se uma cultura empreendedora voltada ao ramo

de alimentos, estruturando a venda em feiras locais e eventos pontuais.

        O objetivo do projeto é que, no futuro, com a venda para investir no

projeto, essas mulheres capacitem mulheres, do grupo ou não, tornando-se

alicerce uma das outras, tendo como foco o protagonismo e a visibilidade

delas.
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