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Notícia boa é pra espalhar...
Ensino a distância- EAD
Dia 06 de maio, teve início o 2º Módulo do treinamento a distância oferecido
pelo EAD, do Centro CAPE em parceria com a Fundação Banco do Brasil.
O projeto tem como objetivo a preparação de associações e cooperativas
de todo o país para a comercialização do artesanato. O curso é dividido em 04
módulos e trabalha desde a legislação de cada estado brasileiro, que é variável,
como embalagem, organização da comercialização, meio ambiente, entre outros
aspectos. No 2º módulo o foco é o planejamento e participam 11 instituições com
24 alunos.
A Associação Assai de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, é participante do curso e
uma das alunas que é indígena, WEKOPACO (Janete), deu seu depoimento. De acordo
com ela, o curso está ajudando muito a associação e os artesãos locais. “Estamos
aprendendo para poder comercializar nossos produtos na Copa das Confederações”.
Para saber mais e participar www.centrocapeonline.org.br, e-mail
ead@centrocape.com.br ou pelo tel. (31) 3282-8289.

FAN PAGE DO CENTRO CAPE
Dia 13/05, o Centro CAPE lançou sua Fan
Page no Facebook. Ela é uma ferramenta
mais apropriada para instituições e evita
mensagens indesejáveis. Entre lá e curta para
continuar a receber notícias e informações
www.facebook.com/institutocentrocape

NOVA LOJA MÃOS DE MINAS NO SHOPPING BOULEVARD
Dia 17/05, reuniram-se com a Presidente do Centro CAPE, Tânia Machado e o Presidente da Central
Mãos de Minas, Roberto Rodrigues, representantes dos segmentos de bijuterias, brinquedos, artes
plásticas e cama, mesa e banho. O encontro teve como objetivo o planejamento da nova loja Mãos
de Minas, que funcionará em breve no Shopping Boulevard, em Belo Horizonte. A loja gentilmente
cedida pela administração do Shopping contará com o apoio da Central Mãos de Minas e terá
gestão conjunta dos próprios artesãos.

Missão comercial japonesa
Dia 20 de maio, uma equipe de compradores japoneses das lojas Muji, visitou o show room
especialmente montado para venda da produção de vários artesãos de Minas Gerais. O coordenador
da missão, Katutosi Suzuki, elogiou e manifestou interesse em vários produtos, principalmente as
louças de Monte Sião, panelas de pedra sabão e panos de prato confeccionados em saco. Para a
presidente do Centro CAPE, Tânia Machado, o Japão é mais uma frente de negócios de exportação
potencial. “Estamos satisfeitos com a visita comercial e esperamos que o grupo feche negócio
e essa parceria se concretize”. As lojas MUJI são tradicionais no Japão, com mais de 30 anos no
mercado e mantém mais de 450 filiais em toda a Europa e Ásia.

Agenda de cursos e consultoria - Junho
Consultorias

Dia

Hora

Preços

10, 17 e 24

9 às 12 e14 às 17 h

Design

11, 18 e 25

9 às 12 e14 às 17 h (de hora em hora)

Embalagem

12, 19 e 26

9 às 12 e14 às 17 h (de hora em hora)

Cadeia Produtiva

13,20 e 27

09:00 às 12:00 e 14 às 17 h

28/06

9:00 às 11:00

Dia

Hora

10 a 12/06

19 às 22

Exportação

Curso
Onde está o meu cliente?

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

Hellen Costa
Lúcia Corrêa
Flávio Christo
Rua Grãol Mogol, 662 - Sion Belo Horizonte - MG
Cep 30310-010 Tel: (31) 3281-6820

