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Empoderando Mulheres no Brasil
 

Luana Braga, Coordenadora Local, Projeto de Inclusão Comunitária 

O Projeto de Inclusão Comunitária acontece no municipio de Itapemirim e os nossos projetos estão concentrados na 

localidade, no distrito de Itaipava que é uma região turística.  

O objetivo do projeto é a geração de renda. Mas a nossa principal finalidade é o empoderamento dessas mulheres né.  

A gente tem a chance de dar cursos, capacitações, cursos de qualificação pras meninas, equipamentos… então assim, 

o Projeto de Inclusão Comunitária, o suporte financiero do Projeto é todo dado pela Chevron. 

O Projeto de Inclusão Comunitária são cinco grupos. Desses grupos, nós temos um de Confecção, que trabalha com 

confecção de uniformes, confecção profissional. O de material de limpeza, que o principal, o carro chefe, o produto 

principal delas é o sabão que é feito com o óleo de cozinha reciclável, nós temos o Moda Bom Será que trabalha com 

artesanato, temos o Doce Sabor, que é o grupo mais novo que a gente tem e trabalha com quitandas, bolo, doces, 

compotas, geléias, licores e temos a Companhia do Salgado que trabalha com congelados e com salgadinhos pra 

festa. 

No Brasil as mulheres da classe C respondem por cerca de 40% da renda familiar total. 

Fonte: Data Popular 

Luiza Souza do Nascimento, Costureira, Projeto de Inclusão Comunitáriat 

Acho que o mais importante para mim, nem foi a renda familiar, a auto-estima… 

Uma coisa que eu nunca pensei, de chegar alguém pra mim, eu tendo só a oitava série e chegar alguém pra mim e 

falar: “professora” então foi assim, uma coisa que me cresceu, me elevou.  

E eu gosto de estar aqui. Tanto eu, como todas elas que tão aqui se sentem bem, nós formamos uma familia. E nessa 

familia, a gente quando tá em casa, final de semana, a gente sente falta, tá doido para chegar na segunda-feira pra 

voltar. 

De 2011 a 2014, 440 mulheres participaram de programas de capacitação do Projeto de Inclusão Comunitária. 

Em parceria com o governo e outras entidades, a Chevron contribui para o desenvolvimento local nas 

comunidades da América Latina em que opera, patrocinando programas voltados, à educação e ao 

desenvolvimento econômico. 
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