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Assessoria de Imprensa
DelRio apoia o 1º Encontro de Mulheres Empoderadas do Ceará
Iniciativa reune empreendedoras para troca de experiências
Hoje (24) o Instituto Ecozilla, com apoio da Oi Advogado, realiza um evento gratuito
voltado à mulheres interessadas em compartilhar suas histórias para que outras possam
trilhar um caminho de sucesso dentro do mundo empresarial.
O 1º Encontro de Mulheres Empoderadas do Ceará acontece no Instituto Ecozilla de
Sustentabilidade e é importante para a criação de um novo network com as empresárias de
sucesso do estado, pois possibilita que se fomente novas ideias e chances de possíveis
parcerias.
A DelRio #ATodoMomento - uma das apoiadoras do evento, apresentará na ocasião um
vídeo institucional com viés na sustentabilidade, principal foco da empresa em 2019. Vale
lembrar que seu quadro de funcionários é composto em sua maioria por mulheres e que a
empresa se preocupa diretamente com o bem estar desse público e está ciente de sua
importância em medidas de responsabilidade social. Dessa forma, busca se manter próxima
às comunidades do seu entorno, com uma cultura de atividades socioeducativas no meio e
também no mercado de trabalho.
Sobre Instituto Ecozilla - ecozilla.eco.br

Consultoria multidisciplinar que nasceu da união de profissionais especializados em marketing sustentável, direito e economia,
notadamente, voltada para projetos estratégicos de eficiência energética, gestão ambiental, economia financeira, gestão de
resíduos sólidos, implantação de tecnologia de ponta, para condomínios, estabelecimentos comerciais e industriais. Programa
contínuo de desenvolvimento coletivo que servirá que base para atender as gerações futuras e preservar a natureza.

Sobre a DelRio - www.delrio.com.br

Com 50 anos de história, a DelRio possui uma fábrica em Maracanaú no Ceará e 20 unidades fabris, todas localizadas no estado,
e se consagra como uma das três maiores produtoras de lingerie brasileiras.Defende a sustentabilidade como uma visão de
futuro melhor e necessária para o desenvolvimento humano. Com intuito de reduzir o impacto ambiental, opta por alternativas
ecológicas em seus processos, presentes desde a geração de energia pela queima da casca da castanha, ao uso do algodão mais
sustentável, licenciado pela BCI (Better Cotton Initiative), ou de tecidos que evitam o tingimento padrão, reduzindo o consumo e
poluição da água.

1º Encontro de Mulheres Empoderadas do Ceará
Data: 24 de janeiro de 2019
Horário: 17:30 – 20:30 Hora Padrão de Brasília
Local: Instituto Ecozilla de Sustentabilidade
Rua Leonardo Mota, 2117 – Aldeota - Fortaleza, CE 60170-041
Inscrições Gratuitas: https://www.eventbrite.com.br/e/1-encontro-de-mulheresempoderadas-do-ceara-registration-54039919855?aff=ebdssbdestsearch
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