
    

 
 

 
Mulheres empreendedoras são destaque em Niquelândia 

 
Elza Gonçalves Santos está à frente de uma associação formada por mulheres que produzem legumes e 

verduras, em Niquelândia (GO). Os produtos são fornecidos in natura para o mercado local, mas a intenção 

é ampliar as opções de fornecimento e comercializar os produtos também embalados e resfriados. O sonho 

ganhou mais força depois que Elza e outras integrantes do projeto 'Agroindústria Comunitária', da 

Associação das Mulheres do Rio Vermelho (Amurv), tiveram o apoio do Programa ReDes, que auxilia na 

formação de grupos de participação comunitária e projetos de geração de trabalho e renda. O sucesso das 

atividades tem em grande parte a participação de mulheres da região. 

 

 “Para diversificar o fornecimento dos nossos produtos temos que contar com uma estrutura apropriada. 

Mas tão importante quanto o espaço é cada pessoa desempenhar sua função de acordo com o que gosta e 

tem aptidão. É algo fundamental para o sucesso e o ReDes nos mostrou isso a partir do relato de pessoas 

que estão obtendo bons resultados com uma gestão bem estruturada. É o que faremos a partir de agora 

para levar nosso sonho adiante”, afirmou Elza Santos, uma mulher empreendedora de destaque. 

 

O gerente-geral da Unidade Niquelândia da Votorantim Metais, José Maximino Ferron, elogiou o empenho 

dos grupos comunitários e da participação feminina. “Iniciativa dessa natureza demonstra que as crenças 

da Votorantim em idealizar e implantar, em parceria como o BNDES, o Programa ReDes, de abrangência 

nacional, começa a dar os primeiros resultados, quando vemos a reunião voluntária de grupos formados a 

partir de um trabalho de base que levou cerca de dois anos para se estruturar e consolidar. São pessoas, e 

em especial mulheres, que demonstram cada vez mais espírito empreendedor, com disposição em agregar 

mais conhecimentos para a evolução de seus projetos. O Instituto Votorantim e a Unidade Niquelândia da 

Votorantim Metais buscam contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atuam e por isso 

continuam apoiando, por meio do ReDes, as iniciativas desses grupos”, ressaltou.  

 

Sobre o ReDes 

Parceria de R$ 62 milhões entre Instituto Votorantim e BNDES, apoiadas pelas empresas do Grupo 

Votorantim, que tem por objetivo implementar projetos de geração de trabalho e renda e apoio a grupos 

de participação comunitária. A parceria técnica e financeira foi firmada em dezembro de 2010 e abrange 25 

municípios do país. Os critérios de seleção que orientaram a escolha das localidades foram: indicadores 

socioeconômicos críticos e a presença do Grupo Votorantim na região. O modelo de atuação baseia-se no 

alinhamento com políticas públicas e na articulação entre os diversos agentes locais para apoiar o 



    

desenvolvimento local. A proposta é construir uma rede capaz de fortalecer a economia inclusiva, 

articulada por uma instância participativa com representação dos três setores da sociedade – governo, 

iniciativa privada e terceiro setor. 

 

Em 2013, o ReDes já investiu R$ 9,4 milhões, sendo R$ 1,1 milhão nos projetos de Niquelândia, Colinas do 

Sul e Uruaçu. Ao todo, serão aplicados R$ 2,3 milhões nos projetos de Goiás. Em Niquelândia, são apoiados 

os projetos: Empreendimento Comunitário Sabores da Fazenda, da Associação dos Produtores Rurais das 

Regiões de Criminoso e Silveira; Agroindústria Comunitária, da Associação das Mulheres do Rio Vermelho, 

Central de Serviços à Agricultura Familiar, da Central dos Mini e Pequenos Produtores Rurais, além do 

Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Niquelândia 

 

Em Colinas do Sul, recebe auxílio do ReDes o projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva Leiteira, da 

Cooperativa dos Produtores Rurais de Vila Borba e o Conselho de Turismo e Desenvolvimento Local de 

Colinas do Sul. Já em Uruaçu, o ReDes apoia o projeto Central Piscícola Integrada, da Cooperativa dos 

Piscicultores do Lago Serra da Mesa e a Associação pelo Desenvolvimento Sustentável de Uruaçu. 

 

Sobre o Instituto Votorantim 

O Instituto Votorantim é o agente propulsor das práticas de responsabilidade social do Grupo Votorantim. 

A instituição foi criada em 2002 para qualificar o investimento social da empresa, a partir da identificação 

de oportunidades que gerem valor para a sociedade e para os negócios. O Instituto orienta as empresas do 

Grupo, presente em mais de 300 municípios brasileiros e 20 países, em ações voltadas ao desenvolvimento 

local sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida  das regiões onde as empresas 

operam. Atua nos campos da educação, geração de trabalho e renda, trabalho, apoio a gestão pública, 

cultura, preservação e fortalecimento de direitos infanto-juvenis, entre outros.  

 

Em 2013 foram investidos 61,5 milhões de reais em 249 projetos, de 149 municípios brasileiros, que 

beneficiaram mais de 452 mil pessoas.  

 

Saiba mais em: www.institutovotorantim.org.br e twitter.com/instvotorantim. 

 

Informações para a imprensa: 
Oficina de Comunicação – (62) 3225-4899  
Sirlene Milhomem – (62) 8176-0297 
Rosana Terra – (62) 8207-5297 

 

http://www.institutovotorantim.org.br/

