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Cursos dão oportunidade de renda
Qualificação oferecida 
de forma gratuita 
possibilita que 
vera-cruzenses 
busquem colocação 
no mercado

Iracema sonha ter uma máquina para facilitar o serviço
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A vera-cruzense Iracema 
Rodrigues de Oliveira, 
de 65 anos, conta que 

sempre gostou de costurar. 
“Meu filhos cresceram vendo a 
mãe costurando desde fraldas 
de pano, calcinhas, meias in-
fantis e adultas, guardanapos”, 
recorda. “Tudo feito a mão”, 
completa. Com conhecimen-
tos básicos, Iracema iniciou 
na semana passada o Curso 
de Costura junto ao CRAS/
Cearca, em Vera Cruz. 

LUCIANA MANDLER

 Com o intuito de propor-
cionar qualificação profis-
sional e aprendizado para 
pessoas que estão fora do 
mercado de trabalho e em si-
tuação de pobreza é que Vera 
Cruz, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
oportuniza cursos. Segundo 
a coordenadora da pasta, 
Gabriela Ferreira, a iniciativa 
segue o mesmo formato do 
Qualifica VC, lançado no ano 
passado. “Hoje está em anda-
mento o Curso de Costura, 
em parceria com o Rotary 
Club, que terá a duração de 
dois meses”, conta.  

A ideia é priorizar o públi-
co beneficiário do programa 
Bolsa Família, com o objetivo 
de incluí-los no mercado de 
trabalho. “Todo nosso traba-
lho e atendimento são focados 
na emancipação das pessoas, 

na busca pela autonomia”, 
explica Gabriela. “Não que-
remos gerar dependência a 
programas e benefícios so-
ciais. As políticas devem ser 
libertadoras”, completa. 

Dona Iracema, que já vinha 
tirando uma renda extra com 
a costura feita a mão, projeta  
futuramente adquirir uma 
máquina de costura para 
facilitar o trabalho. Para a 
professora de costura, Lizone 
Moraes, esta é uma oportuni-
dade das alunas aprenderem 
e complementarem a ren-
da em casa. “Elas poderão 
fazer reparos em roupas, 
confeccionar cortinas”, ava-
lia. “Poderão ainda fazer 
os próprios panos de prato, 
tapetes, bainha nas roupas 
da família, além de ofertar 
estes serviços para vizinhos 
e amigos”, frisa.

QUALIFICAÇÃO GRATUITA

Neste ano já foram realizados cursos de bolachas 
e salgados; aproveitamento de material reciclável 
(confecção de vários itens); e introdução à costura 
e customização. Neste ano, em torno de 70 pessoas 
já foram beneficiadas com os cursos.

NOVOS CURSOS

Em novembro, Gabriela Ferreira adianta que haverá 
curso de informática básica. “Também estamos 
elaborando um projeto para adolescentes, com  
três cursos: Preparação para o primeiro emprego;  
Técnicas básicas de manicure; e empreendedorismo. 
Estes últimos devem ocorrer no próximo ano”, revela.

Andrieli Machado da Silva, 
de 32 anos, é natural de Ibara-
ma, mas há cinco anos mora 
em Vera Cruz. Desde sua 
vinda para o município, a vida 
não tem sido muito fácil, mas 
ela nunca desistiu de lutar. 
Aproveitou as oportunidades 
que teve e hoje está feliz e rea-
lizada trabalhando na vaga de 
auxiliar de loja. 

Antes da estabilidade no 
atual emprego, logo quando 
chegou no município tra-
balhou como cobradora de 
ônibus, foi aprovada para 
uma vaga temporária no Mu-
nicípio e montou um salão de 

beleza. Na época, o curso de 
cabeleireira foi realizado em 
Santa Cruz. Porém, sem muito 
retorno financeiro foi necessá-
rio fechar as portas e precisou 
buscar novas alternativas. 

Um ano sem estar emprega-
da, fez o Curso de Confeitaria, 
ofertado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social de 
Vera Cruz. Durante o curso 
aprendeu a preparar dife-
rentes receitas. Foi então que 
começou a produção de nega 
maluca, bolo de cenoura com 
cobertura de chocolate, cue-
ca virada, rapadura de leite 
condensado, cri-cri, além de 

salgados, como pastel frito 
caseiro, pastel assado normal e 
integral. A pedidos de clientes, 
passou a fazer pães caseiros 
normais e integrais.  

Com dois filhos para criar, 
Maria Eduarda, de 12 anos, 
e Antonio, de dois, Andrieli 
vendia os doces e salgados 
todos os dias, fosse de chu-
va ou de sol. Desemprega-
da e vendo no aprendizado 
do curso a oportunidade de 
ter o “ganha pão”, Andrieli 
conseguia faturar, em média 
na semana, cerca de R$ 200. 
Com o dinheiro dos lanches 
conseguiu pagar o aluguel, a 

festinha de primeira eucaristia 
da filha e o aniversário de um 
aninho no filho.

A OPORTUNIDADE
A auxiliar de loja agradece 

a oportunidade de realizar o 
Curso de Confeitaria. “Tem 
que saber aproveitar e ter von-
tade, correr atrás que dá certo. 
É o pontapé inicial, mesmo que 

receba menos”, conclui. Desde 
abril deste ano, em virtude 
de estar trabalhando em uma 
vaga efetiva, não consegue 
conciliar com a confecção dos 
doces e salgados. Mas reforça 
que foi através dos cursos que 
conseguiu seguir em frente e 
estar em uma boa colocação 
no mercado de trabalho hoje.

Qualificação serviu como pontapé na vida de Andrieli


