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Bem vindas ao nosso primeiro módulo! Nesse módulo vamos
relembrar a história da Rede de Compartilhamento de
Oportunidades Entre Mulheres, criada e construída coletivamente,
durante os encontros na Cidade Estrutural – DF, durante 2019.
Além disso, vamos falar sobre a nossa marca, o “Entre Elas’”, e
entender a importância de cada passo para pensar as ações futuras
da Rede. Esperamos que vocês possam colocar em prática os
princípios que construímos juntas durante o período em que
estivemos juntas.
 
A Rede de Oportunidades é um processo de construção coletiva
que objetiva a geração de trabalho, emprego e renda para mulheres.
Na Rede, nós decidimos juntas o que vamos produzir e aprender.
Ela é um espaço para criar novas oportunidades e partilhar,
servindo também para compartilharmos nossos conhecimentos e
saberes. 
 
Então, se você ainda não faz parte da nossa Rede, convidamos você
a conhecer nossa história e quem sabe, ao final deste curso,
participar das nossas ações. 
 
Na aula de hoje vamos falar sobre a História do “Entre Elas”,
resgatando as nossas primeiras ações na Cidade Estrutural e nossa
criação conjunta.   
Vamos lá!
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PERFORMANCE1) Nossas primeiras reuniões, no “Curso de Oportunidades

de Emprego e Renda para Mulheres”, em abril e maio de
2019, tinham como propósito criar um ambiente para que
nós pudéssemos nos conhecer melhor e entender mais as
experiências de todas vocês. Queríamos entender também
como foi o processo de fechamento do Lixão da Estrutural
e os impactos gerados na vida de vocês. 
 
Foi a partir dessas conversas iniciais, aprofundadas por
grupos de conversas durante as reuniões, que nós
conseguimos trocar experiências, compartilhar nossos
desafios como trabalhadoras e alinhar nossos propósitos.
Assim, nascia a “Rede de Compartilhamento de
Oportunidades entre Mulheres”. A formação dessa Rede
faz parte de um projeto do GEPOLT, um grupo de pesquisa
em gestão de políticas de trabalho da Universidade de
Brasília, que conta com o apoio do CNPq e dos Ministérios
da Cidadania e da Ciência, Tecnologia e Inovações.
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2) A Rede tem como princípio a construção de
oportunidades de trabalho de forma coletiva entre
mulheres. Juntas, decidimos o que queremos e o que
vamos fazer; nós temos papel ativo na construção e
manutenção da Rede. É importante lembrar que não existe
hierarquia aqui (ninguém é chefe de ninguém)! Então, é
importante saber que todas as decisões devem ser
tomadas coletivamente entre todas as mulheres, esse é o
princípio base da Rede e sempre deve ser fortalecido entre
nós. 

A Rede é um espaço para agregar conhecimentos, saberes
e ideias; é um espaço no qual podemos compartilhar
iniciativas de emprego, trabalho e renda para nossa maior
independência, e podemos compartilhar nossas vivências.
A Rede é um espaço de apoio mútuo. Por isso, ao fim do
primeiro semestre de 2019 vivemos juntas um momento
de descontração e compartilhamento visitando o Centro
Cultural do Banco do Brasil (CCBB). Além disso, foi um
momento de lazer - muito importante para nossa saúde
mental.
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3) Relacionado ao ponto anterior, para que a Rede tenha uma boa
continuidade, a união é essencial. O ditado “a união faz a força” é
importantíssimo em todas as áreas das nossas vidas, e não só no
trabalho. O trabalho em equipe da Rede é importantíssimo: afinal, o
resultado de um empreendimento que dá certo geralmente
depende não apenas da sua força de trabalho, mas também depende
do trabalho de outras pessoas. Para isso é importante que haja boa
comunicação, respeito, responsabilidade e honestidade na hora de
trabalhar. Assim, fortalecer a união e confiança é importantíssimo
para que a Rede continue ativa e saudável. Para além do fator de
trabalho, a Rede é um ponto de apoio entre as mulheres, então a
ideia é que vocês usem ao máximo esse espaço para conversar,
criar, empreender e ajudar umas às outras. A união constitui um dos
pilares mais importantes para criar um empreendimento saudável e
de longo prazo.
 
4) Outro aspecto importante para a nossa Rede foram as
capacitações que tivemos, com objetivo de melhorar e desenvolver
nossas habilidades nas mais diversas áreas: atendimento ao público
e ao cliente, produção de cosméticos, finanças, como usar redes
sociais e outras conversas realizadas durante nossos encontros. A
orientação é um aspecto central da Rede, que ajuda a desenvolver
conhecimentos e habilidades em diversas áreas.
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5) Já em setembro de 2019, escolhemos juntas nossa marca: o
“Entre Elas”. Essa etapa da nossa construção coletiva contou
com o apoio da equipe do UniCEUB. Realizamos várias
votações para decidir o nome e símbolos da nossa marca, que
seriam usados futuramente na produção e venda de produtos.
A marca conta com os ideais da Rede e de pensar a Estrutural
enquanto local que promove sustentabilidade. Ressaltamos
que a sustentabilidade também é um fator que deve ser
considerado sempre nas iniciativas da Rede. 
 
Não poderíamos deixar de destacar todo o apoio recebido pelo
Coletivo da Cidade, que garantiu um espaço acolhedor e todo o
suporte para que a nossa Rede fosse criada. Sem falar dos
lanches maravilhosos no final de cada encontro!
 
A ideia dessa aula foi contar um pouco nossa história para que
vocês
conheçam os princípios e os valores da nossa Rede. Isso é
importante para que nas ações futuras, promovidas por vocês,
esses valores sejam incentivados.
 
Até a próxima!
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