
Artesãos se preparam para a Expoagro

Instituto Crescer Legal recebe veículo adquirido por captação através do Comdica

Workshop sediado em Vera Cruz reuniu trabalhadores rurais da região que vão expor no espaço da Emater/RS-Ascar
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Workshop focou no acabamento das peças, na exposição e venda dos produtos
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Vera trouxe artigos que confecciona em lã

GERAL

A Expoagro Afubra 2019 
ocorre de 26 a 28 de março, 
mas os preparativos estão 
a mil na organização da es-
trutura, inclusive para quem 
utiliza a feira para expor pro-
dutos. No caso do artesanato 
feito por trabalhadores ru-
rais, que fica em evidência 
junto ao espaço da Emater/
RS-Ascar, esta terça-feira, 
dia 26, foi de capacitação en-
volvendo representantes de 
14 municípios da região. O 
workshop promovido pela 
Emater e patrocinado pela 
Afubra buscou sensibilizar 
os artesãos sobre o design dos 
produtos, acabamento, divul-
gação e mostruário. O curso 
foi sediado em Vera Cruz, na 
Câmara de Vereadores. Na 
semana que vem, outra etapa 
do workshop deve ser voltada 
a quem trabalha com fibras e 
palhas, especificamente.

A designer Fernanda 
Sklovscky focou em melho-
rias que podem ser adotadas 

sem perder a essência e a 
originalidade dos produtos, 
englobando o acabamento, a 
embalagem, a etiqueta com 
identificação e a apresentação 
dos itens na hora de vender 
em feiras ou loja. “Passou a 
ideia de que as pessoas devem 
valorizar a sua realidade, suas 
potencialidades e referências 
locais”, frisaram Marinês 
Bock, supervisora da micror-
região de Santa Cruz da Ema-
ter e coordenadora do espaço 
de artesanato na Expoagro; e 
Ivanir Argenta, coordenadora 
da área de artesanato da Ema-
ter do Estado.

mELHorAr SEmPrE
Na entrada do plenário da 

Câmara, uma verdadeira ex-
posição dos itens feitos pelos 
trabalhadores rurais. Tinha 
pano de prato, carrinho de 
madeira, enfeites com poron-
go, palha, cestos, roupas de 
lã, entre outros artigos. De 
Encruzilhada do Sul, Vera 
Becker trouxe algumas peças 
que confecciona em lã, como 
o xergan, usado para colocar 
no lombo do cavalo, e um 
xale. Ela frisou a importância 
de capacitações como essa, 
pois muitas coisas passam 
despercebidas no dia a dia, 
como a melhor divulgação 
e exposição dos produtos. 
“Poderia vender bem mais”, 
realçou.

A palestrante destacou 
também a relação com as 
mídias sociais para alavancar 
a propaganda e venda do 

artesanato. Da importância de se produzir 
boas fotos para fazer o marketing do produto, 
seja repassando pelo WhatsApp, Facebook ou 
Instagram. “É bom ter autonomia nas vendas e 
não depender apenas de feiras e casas de arte-
são”, frisou Fernanda Sklovscky, referindo-se 
ao marketing nas redes. 

dESIGn + ArTESAnATo
A designer Fernanda Sklovscky sublinhou 
alguns passos para o negócio dar certo:
| Projeto do produto a ser elaborado;
| Rigor ao executar o projeto, levando em 
conta:
1) escolha dos materiais;
2) combinação de cores;
3) execução de peças;
4) acabamentos.

Além de representantes de 
Vera Cruz, estiveram no wor-
kshop artesãos de Rio Pardo, 
Pantano Grande, Segredo, 
Sinimbu, Sobradinho, Santa 
Cruz, Vale Verde, Venâncio 
Aires, Candelária, Encruzilha-
da do Sul, Passa Sete, Passo 
do Sobrado e Herveiras.

Para facilitar os desloca-
mentos às localidades onde 
há projetos implementados 
pelo Instituto Crescer Legal 
e para as visitas domiciliares 
às famílias dos jovens apren-
dizes, a equipe do Instituto 
Crescer Legal conta com mais 
um veículo, moderno e com 
itens de segurança apropria-
dos às estradas rurais. Tra-
ta-se de um Jeep Renegade, 
adquirido com recursos cap-
tados do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Santa Cruz 
do Sul, oriundos de doações 
de empresas associadas con-
tribuintes do Instituto e de 

edital do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Comdica).

Os recursos captados fo-
ram R$ 16 mil, destinados por 
meio de edital de chamamen-
to Nº 001/Comdica/2018, 
e R$ 82.948,13, oriundos de 
doações de empresas associa-
das predestinadas a projetos 
do Instituto, cuja disponibili-
dade foi aprovada pelo Com-
dica de acordo com o projeto 
técnico e o plano de trabalho 
apresentados pelo Instituto 
em julho de 2018. A liberação 
dos recursos foi viabilizada 
pelo Termo de Colaboração 
nº 81/2018, firmado entre a 

Prefeitura de Santa Cruz do 
Sul e a Associação Instituto 
Crescer Legal.

A entrega oficial do auto-
móvel ocorreu nesta quarta-
feira, dia 27, em ato que teve a 
presença do diretor presiden-
te do Instituto Crescer Legal, 
Iro Schünke; do presidente 
do Comdica, Flávio Ramon; 
e da secretária municipal de 
Políticas Públicas de Santa 
Cruz do Sul, Aretusa Molina 
Scheibler. Também estiveram 
presentes o diretor adminis-
trativo e a coordenadora do 
Instituto, Sérgio Rauber e 
Nádia Fengler Solf, e a asses-
sora da secretaria de Políticas 

Públicas, Cristiane Wächter 
Gassen.

Segundo Iro Schünke, o 
automóvel será muito útil e 
traz mais segurança para os 
deslocamentos às localidades 
onde são oferecidos cursos do 
Programa de Aprendizagem 
Profissional Rural, pois, na 
maioria, são em regiões de 
difícil acesso e sem estradas 
pavimentadas. O executivo 
lembrou que a parceria com 
o Comdica é importante por 
possibilitar a aplicação de 
recursos em ações que qua-
lificam o atendimento dos 
adolescentes.

O veículo será usado para 

incrementar o número de vi-
sitas domiciliares e  aumentar 
a frequência das visitas de 
supervisão às atividades do 
Programa nos municípios 
onde são oferecidos cursos. 
“Além disso, auxiliará nas 
ações voltadas a egressos, 
como seminários, encontros 
de aprendizes, projetos em 
parceria com outras insti-
tuições e representação e 
participação em eventos”, 
acrescenta. Além do veículo, 
também foram adquiridos 
uma impressora multifuncio-
nal, sete notebooks e outros 
materiais de consumo para 
projetos do Instituto.


