SABOR UAI E PROGRAMA PROVIDÊNCIA
UMA PARCERIA EM CRESCIMENTO

O Sabor Uai é um empreendimento da tomadora Maria Isabel Silva Couto, residente
no Condomínio Pôr do Sol na Ceilândia-DF, uma das parceiras no Microcrédito do
Programa Providência, implantado na região, também, com o sistema de apoio ao
pequeno Empreendedor Individual, por meio de agentes comunitários.
A tomadora Maria Isabel opina que, com o Agente Comunitário atuando nas áreas de
domicílio dos tomadores, ficou mais fácil a identificação e a necessidade real da
comunidade local. “Eles apresentam o Programa Providência ao pequeno comerciante,
que é o meu caso, e ainda nos alavanca com capacitação, orientação profissional e o
apoio, inclusive, financeiro, por meio do Microcrédito, além da certeza de ter um
parceiro que tem o objetivo de fazer crescer a mim o meu comércio”, completa.
Com uma clientela de muitos anos na área, a tomadora trabalha com produtos e
iguarias mineiras, como o tradicional pão de queijo, bolos, salgados, doces e uma rica
experiência na culinária mineira. Pressentindo a oportunidade de crescimento,
abraçou com determinação o apoio do Programa Providência e fez o seu primeiro
empréstimo no valor de R$ 800,00, com o qual adquiriu um liquidificador semiindustrial e uma "fritadeira" elétrica. No segundo empréstimo, já no valor de R$
1000,00, concluiu a higienização em sua área de trabalho. E com o aumento da
clientela, está em obras no mesmo lote: o “Cantinho do Já Já”, uma extensão do Sabor
Uai onde, em breve, oferecerá diversos tipos de lanches, refrigerantes, sucos e
espetinhos de vários sabores, à comunidade carente de opção no ramo.
É com muita alegria que divulgamos o sucesso dessa lutadora, que após tantos anos de
batalha, agora; olha, e vê o resultado de tanto esforço. E fazer parte deste sucesso,
nos dá a certeza de que vale a pena investir em sonhos.
Parabéns á senhora Maria Isabel (mais conhecida como Isabelzinha) Proprietária do
SABOR UAI.

