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Artesanato que recicla
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Sabe aquela calça ou aquela saia de brim 
que está em desuso, não serve mais ou está 
furada? Aquela que seria descartada, doada 
ou fi caria atirada no fundo do armário por 
anos a fi o? Pois ela pode ser transformada 
em bolsas e aventais lindos e práticos. E de 
quebra, oportunizar renda extra para quem 
adora artesanato. A reciclagem do jeans foi 
a proposta do curso promovido pelo Es-
critório Municipal da Emater/RS-Ascar na 
semana passada, destinada a representantes 
dos Grupos de Mulheres Rurais do interior. 
Foram 13 participantes, na quinta-feira pas-
sada, que se reuniram na sala da Ofi cina de 
Artesanato junto ao Ginásio do Parque de 
Eventos. 

As instrutoras, Rosane Schwingel e Nucia 
Mantzke, ensinaram como fazer e, a partir 
dos moldes, belas peças foram criadas, com 
o toque e a criatividade de cada participante. 
Na capa deste caderno, Márcia Brandt mos-

tra o avental e Rosmari Schuch e Jessi Schie-
felbein exibem as bolsas feitas no curso. Na 
ideia de Marcia, que participa do grupo de 
Linha Alta, os ensinamentos do curso serão 
multiplicados entre as demais integrantes, 
para que saibam como criar as suas bolsas 
e aventais também. Márcia já se dedica a 
alguns tipos de artesanato, como crochê, pin-
tura, tricô. Para ela, essas artes representam 
uma possibilidade de renda extra.

Jessi Schiefelbein faz parte do grupo de 
Linha Henrique D’Ávila e, como integra 
a Associação dos Artesãos de Vera Cruz, 
vislumbra um novo campo para explorar. 
Ela já se dedica a fazer tricô, fuxico, crochê 
para vender. E agora, ao aprender a costu-
rar as bolsas, planeja comercializar. “Gosto 
de aprender coisas novas. Sou motivada a 
aprender coisas diferentes”, frisou Jessi, que 
enxerga neste artesanato uma bela forma de 
reciclagem.

Negócios de família
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No dia 22 de junho, esta coluna publicou a fotinho abaixo, 
mostrando a rua Martim Francisco e a lancheria da família 
Petterson. A imagem era de dezembro de 1970 e aparece a 
casa onde vive Marga Petterson, pintada de verde. Era tempo 
de chão batido. Pois a imagem em destaque hoje, acima, 
mostra a lancheria por dentro.

A foto é do ano de 1965 e nela aparecem Lorena com Regi-
na Petterson no colo, junto de Gacilda e Osvaldo Petterson. Um 
verdadeiro encon-
tro de gerações e 
família.

O bar e lanche-
ria, recorda Mar-
ga, funcionou por 
vários anos ali. 
Eram preparados 
lanches, vendidas 
bebidas, doces, 
aperitivos. E não 
faltavam mesas 
para os clientes sentarem para degustar do pedido e bater 
um papo.

Ei, psiu. Se você, leitor, guarda fotos de família, de em-
presa, da rua, escola e da cidade, ajude a recontar nossa 
história. Mande pelo e-mail redacao@jornalarauto.com.br 
ou na recepção do Jornal Arauto.

PORONGO

No último dia 21 de junho, o Escritório Municipal da Emater/RS Ascar de Vera Cruz organizou 
outro curso: “Artesanato Rural com porongos ”. A instrutora foi a colega do escritório de 
Sobradinho, Elizabete Vargas.  Segundo a chefe local da Emater, Mirna Weber, este traba-
lho tem como objetivo o aproveitamento de material rural, através da transformação em 
artesanatos que poderão servir de terapia, troca de experiências e comercializados, sendo 
mais uma alter-
nativa de renda 
para as famílias. 
As participantes 
poderão repassar 
nos seus grupos 
de mulheres o 
que aprenderam, 
multiplicando o 
conhecimento. 

FOI NOTÍCIA HÁ 30 ANOS
A edição do dia 7 de julho de 1988 trouxe como des-
taque na página 4 matéria sobre educação. Alunos da 
Escola Estadual de 1º e 2º Graus Vera Cruz realizaram 

passeata em protesto 
pelo estado de aban-
dono que se encontra-
va o educandário. Com 
organização do Grêmio 
Estudantil, os alunos se 
reuniram na escola e 
rumaram em direção à 
Prefeitura, onde ocorria 
sessão da Câmara de 
Vereadores. Com faixas 
e cartazes, os alunos 
gritavam palavras de 
ordem como: “Estudan-
te organizado, jamais 
será pisado”.


