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Artesãs da Mãos de Minas participarão do Minas
Trend Preview
Aconteceu no início deste mês na Central Mãos de Minas, mais
uma reunião do segmento bijuteria e acessórios. O objetivo da
reunião, foi tratar da oportunidade que a Mãos de Minas está
oferecendo aos associados que participam ativamente das
reuniões, para participarem da decima terceira edição do Minas
Trend Preview.
As associadas no segmento de bijuterias e acessórios, Marluce
Cardoso, Ione Silvano, Andrea Barbosa, Natalice Vieira e Claúdia
Mafra, representarão a Mãos de Minas durante o evento.
O Minas Trend Preview que é um evento de moda, acontece no
Expominas, entre os dias 8 e 11 de Outubro, e é uma realização da
FIEMG, com o objetivo de mostrar em primeira mão as tendências
da moda além de fomentar as vendas da indústria mineira.

VAMOS AJUDAR ! Doação para o acervo Centro de

Documentação e Informação da Mãos de Minas/Centro Cape
O Centro de Documentação e Informação da Mãos de Minas /
Centro Cape, busca a colaboração de seus funcionários através
de doações de livros, revistas, guias, e todo tipo de material
informacional, visando o crescimento e uma melhor variedade de
seu acervo.
Para isso contamos com você, seus familiares e amigos para que
possamos tornar a Biblioteca um lugar ainda mais agradável e uma
prazerosa fonte de saber. Doe livros e não deixe que boas histórias
se apaguem.
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
‘‘Cora Coralina”

Aos Associados ...
O setor de exportação da Mãos de Minas procura artesanato para
participar de Feiras Internacionais com foco em decoração. O
setor procura por produtos com design diferenciado, moderno
e original. A matéria-prima pode ser variada, porém, madeira,
cerâmica e produtos feitos de fibra natural são mais desejados.
Se você artesão, acha que seu produto se encaixa em tal perfil,
mande um e-mail com fotos dos produtos, preços e capacidade
de produção mensal para o e-mail apex3@centrocape.org.br.
Lembrando que o foco do produto deve ser decoração.

Artesãs de Caeté recebem certificação do Projeto
de Fortalecimento Artesanal da Estrada Real
Aconteceu no final do mês de Agosto, na cidade de Caeté,
a entrega da certificação do Projeto de Fortalecimento
Artesanal da Estrada Real. As artesãs Lêda das Graças e
Viviane Aparecida, receberam das mãos da Coordenadora
do Projeto e do Programa IQS (Instituto de Qualidade
Sustentável), órgão vinculado ao Centro Cape, Ritha Jácome,
o certificado da 1ª fase do Projeto.
Viviane compartilha o espaço da sua copa para a sua oficina,
lá ela produz bijuterias, chinelos decorados, bolsas panos
de prato entre outras peças. Sozinha, ela cuida da compra,
venda, gestão e produção da sua oficina. Lêda produz panos
de prato, almofadas e outros com aplicação de bordados,
patchwork e crochê em sua oficina no segundo andar de sua
casa.
Semelhante a Viviane, Lêda, também faz questão de cuidar
da compra, venda e gestão da sua oficina com a ajuda
de sua filha. As duas artesãs participaram do processo de
certificação, juntamente com mais 28 artesãos de Caeté, ao
final do processo seletivo, as duas artesãs foram as únicas a serem brindadas com o certificado.
O processo para a certificação acontece na aplicação da “Cadeia Produtiva”, que é a descrição, etapa por etapa,
da produção artesanal e identificação, entre outros fatores, dos custos fixos (água, luz, telefone, aluguéis, etc.) e
variáveis (matéria prima, mão-de-obra, tempo de coleta ou compra de matéria prima, etc.) além de uma consultoria
específica em marketing, design, comercialização, finanças, etc. Já na fase final, os artesãos que conseguiram
implementar as mudanças passam por um processo de auditoria, onde devem comprovar o cumprimento das ações
necessárias à adequação da produção e que não recorrem à exploração de trabalho infantil, degradam o meio
ambiente, além de outros fatores de ordem sustentável.
O Fortalecimento Artesanal da Estrada Real, que é um projeto gratuito, iniciou em Julho de 2013, sendo implantado
em 51 cidades de Minas Gerais, atendendo cerca de 500 artesãos com o objetivo de identificar aqueles que possuem
potencial, produto e interesse em crescer. A participação dos interessados no projeto é GRATUITA e possibilita o
aumento de suas vendas, tendo uma visibilidade maior em relação ao turismo.

Agenda de cursos e consultoria - SETEMBRO
Consultorias
Preços

Dia

Hora

02, 09, 16, 23 e 30

14 às 17 h

Design

03, 10, 17 e 24

14 às 17 h (de hora em hora)

Embalagem

04, 11, 18 e 25

14 às 17 h (de hora em hora)

Cadeia Produtiva

05, 12, 19 e 26

14 às 17 h

27

14 às 17 h

Curso

Dia

Hora

Jogos de Empresa e o Ciclo de Aprendizagem
Vivencial

23

09 às 18 h

Clube de Jogos - Rua da Casa Maluca

30

19 às 21 h

Exportação

Preserve o meio ambiente!
Envie um e-mail para jornalismo@centrocape.org.br e receba o informativo virtual.

Grupo de Desenvolvimento

Expediente

www.grupodedesenvolvimento.org.br
Mãos de Minas: www.maosdeminas.org.br
Centro Cape: www.centrocape.org.br
Brazil Handicraft: www.brazilhandicraft.org.br
Jogos de Empresa: www.jogosdeempresa.com.br
Feira Nacional de Artesanato: www.feiranacionaldeartesanato.com.br
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