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Centro CAPE realiza consultoria de Exportação
O Centro Cape realizou-se no começo do mês de Agosto, mais
uma consultoria de Exportação. O objetivo do encontro foi
orientar e explicar a artesãos que estejam interessados em levar
o seu produto para o exterior além de todo o processo envolvido
em uma exportação. Desde a seleção do produto no caso o
artesanato até o processo de transporte e marketing realizados
para uma boa apresentação do material em outros países.
Outro objetivo da consultoria foi encontrar potenciais
exportadores além de novas linhas de artesanatos para atender
a demanda das feiras internacionais nas quais a Mãos de Minas atua. A participação nessas
consultorias são gratuitas para todos os associados.
Para saber mais acesse: www.maosdeminas.org.br

Pouso & Prosa entrega prêmio de seu primeiro sorteio
O Pouso & Prosa fez a entrega dos brindes de seu primeiro
sorteio das peças de artesanato. A contemplada, Elisete
Renata de Oliveira, recebeu das mãos da Gerente, Flavia
Moratori, a Mesa de Ferro e Bambu e o Jogo Americano
com 7 Peças.
O Pouso & Prosa realiza mensalmente sorteio de peças de
artesanato de Minas Gerais em seu site. Para participar
acesse www.pousoeprosa.com.br .

A biblioteca Mãos de Minas está de Volta
Fundada em 2012, O Centro de Informação e Documentação
da Mãos de Minas a (biblioteca da Mãos de Minas) oferece
em seu acervo os mais variados temas da literatura, além
de publicações e materiais, informativos, guias e VHS’s
para quem deseja se informar sobre o setor do artesanato.
Para ter acesso ao empréstimo os interessados deverão se
cadastrar, trazendo RG e Comprovante de endereço no local
das 12:00 as 18:00 de segunda a sexta feira.
Para os associados que já possuem o registro somente
informar o número de inscrição.
A biblioteca fica no 1º andar da Central Mãos de Minas o endereço Rua Grão Mogol, 662, Bairro

Projeto Meu Primeiro Evento da Feira Nacional de
Artesanato(FNA) contempla futuros empreendedores
Foram selecionados os representantes que irão
participar do Projeto Meu Primeiro Evento, que
faz parte da Feira Nacional de Artesanato (FNA),
que acontece entre os dias 3 a 8 de Dezembro, no
Expominas em Belo Horizonte.
A proposta do Meu Primeiro Evento é incentivar
a participação destes artesãos em uma feira de
grande porte, tornando o produto conhecido, com
o objetivo de incrementar a geração de renda além
de uma troca de experiências e contatos, tanto
com os lojistas quanto com o consumidor final.
Serão 100 espaços destinados a artesãos ou
associações que nunca tiveram a chance de
participar de grandes feiras do gênero. Ao contrário do ano passado, que era voltado apenas artesãos
e associações de Minas Gerais, o espaço do Projeto Meu Primeiro Evento, abriu a oportunidade de
outros estados se candidatarem visando assim uma maior abrangência na formação de contatos
O Projeto Meu Primeiro Evento, contou com cerca de 1000 inscritos sendo boa parte das regiões
Sudeste e Sul do país. O Projeto, é uma realização do Instituto Centro Cape.
Confira a relação dos selecionados atravavés do site da feira:
www.feiranacionaldeartesanato.com.br

Agenda de cursos e consultoria - AGOSTO
Consultorias

Dia

Hora

Preços

05, 12, 19 e 26

9 às 12 h

Design

06, 13, 20 e 27

9 às 12 h (de hora em hora)

Embalagem

07, 14 e 28

9 às 12 h (de hora em hora)

Cadeia Produtiva

08, 15 e 29

9 às 12 h

30

9:00 às 11:00

Curso

Dia

Hora

Treinamento de Treinadores na Metodologia
TOT

19 a 30

09 às 18 h

27

19 às 21 h

Exportação

Clube de Jogos - Comércio de Palavras

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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