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Notícia boa é pra espalhar...
Dia 19 de março, comemoramos o Dia do artesão, o
Centro Cape juntamente a FIEMG/SESI, entregou a primeira
fase de certificação para artesãos participantes do Projeto de
Fortalecimento da Indústria Artesanal. O objetivo do projeto é
a melhoria do processo produtivo e o desenvolvimento do perfil
empreendedor de 400 pequenas oficinas e ateliês de artesãos que
possuem potencial para se tornar em médio e longo prazo, uma
indústria artesanal. Ligue 31 3282-8254 e saiba mais.
De 15 a 23 de março, a Associação Brasileira de
Exportação do Artesanato (Abexa), com o apoio da APEX Brasil,
participou da Artepox 2013, em Nova Iorque. A feira atende um
público selecionado como negociantes de artes, donos de galerias
e gestores, designers de interiores, arquitetos, compradores
corporativos, varejistas e ligados ao mundo requintado das artes.
O artesanato brasileiro estava presente com produtos em pedra
sabão, madeira, material reciclado, entre outros. Para conhecer
as atividades da Abexa acesse: www.abexa.org.br .
De 01/04 a 30/11/2013, está no ar, a Feira

Nacional de Artesanato Online- fnaonline. O espaço é
uma oportunidade para que artesãos que participaram
da 23ª FNA mostrem seus produtos durante todo o
ano. O fnaonline permite ao usuário ver com detalhes
a planta do evento, onde foi stand do expositor,
assistir um vídeo e ter endereço, e-mail e telefone
disponibilizados. Acesse: www.fnaonline.com.br.

De 09 a 12 abril, a Central Mãos de Minas esteve representada

por um grupo de artesãs, do setor de bijouterias e acessórios, que
expuseram suas peças no Minas Trend Preview, em um dos principais
espaços de lançamento de moda e acessórios do país. No show room
forma mostradas bijouterias criadas exclusivamente para a feira de
moda. Um sucesso.

Artesãs mineiras são selecionadas para exposição na ONU
Acontece ainda uma mostra de fotografia e atividades de formação
O Programa do Artesanato Brasileiro, o SEBRAE, e a Associação Brasileira
de Exportação de Artesanato - ABEXA divulgou esta semana a lista com a
seleção das artesãs para a exposição Mulher Artesã Brasileira, a ser realizada
na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos,
no mês de setembro de 2013.
A avaliação dos projetos inscritos
e das respectivas proponentes foi
realizada por uma Comissão de
Seleção composta por profissionais
da
ABEXA,
PAB-Programa
do
Artesanato Brasileiro do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- SEBRAE, que verificou se as proponentes cumpriam as
exigências do edital.
Foram selecionadas 15 artesãs em 12 estados e Minas Gerais será representado pelas artesãs,
Maria Jose Gomes da Silva, a Zezinha do Vale do Jequitinhonha, que produz as já conhecidas
bonecas de cerâmica do Vale. Gercina Maria de Oliveira, fiandeira e tecelã do Distrito de Sagarana,
município de Arinos, participa da Central Veredas, uma rede de artesãs do Vale do Urucuia, no
noroeste mineiro. Ainda Juracy Borges da Silva, de Diamantina, que usa sempre-vivas, folhas,
frutos, cascas, fibras de bananeira e palha de milho para fazer flores artesanais.

Agenda de cursos e consultoria - Maio
Consultorias
Cadeia Produtiva

Dia

Hora

02, 09, 16 e 23/05

9 às 12 e14 às 17

Preços

06, 13, 20 e 27

9 às 12 e14 às 17

Design

07, 14, 21 e 28

9 às 12 e14 às 17 (de hora em hora)

Embalagem

08, 15,22 e 29

9 às 12 e14 às 17 (de hora em hora)

Cadeia Produtiva

09/05

09:00 às 12:00

Exportação

24/05

9:00 às 11:00

Curso

Dia

Hora

Como calcular o custo do meu produto. Meu
cálculo está correto?

14 a 17/05

19 às 22

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

Grupo de Desenvolvimento

Expediente

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
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