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RECURSOS GARANTEM
DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO NO DF

Garantir mais investimentos para os artesãos do
Distrito Federal. Com esse objetivo, o deputado federal
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) destinou R$ 1,9 milhão
do orçamento da União de 2008 para programas sociais
que beneficiam a área. Foram R$ 600 mil para o projeto de empreendedorismo social do Serviço de Apoio
às Pequenas e Médias Empresas do Distrito Federal
(Sebrae-DF); R$ 700 mil para o plano de incubadoras
sociais do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB); R$
400 mil para o projeto do Centro Vocacional Tecnológico de Artesanato; e R$ 200 mil para desenvolver os
cursos profissionalizantes de corte, costura e modelagem promovidos pelo Movimento Integrado de Saúde
Comunitária do DF (Mismec). Os recursos foram utilizados durante todo o ano de 2009 e beneficiaram mais
de 1 mil pessoas.
O convênio com o CDT beneficiou 450 pessoas, de
30 grupos. Com os recursos, eles participaram de feiras
e exposições em Brasília e Belo Horizonte. Na última
edição do Brasília Fashion Week, por exemplo, o CDT

apoiou o lançamento da marca Bem Me Quero, que envolve 20 instituições de artesãos. Além disso, o Centro
adquiriu mais de 100 máquinas e equipamentos de corte e costura para melhor estruturar os grupos.
Já os R$ 400 mil destinados ao Centro Vocacional
Tecnológico de Artesanato serão empregados na compra de materiais e equipamentos para modernizar a oficina de produção, além de oferecer cursos aos artesãos.
O projeto funciona no Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante.
Os recursos para o Sebrae financiaram projetos
e cursos de aperfeiçoamento em técnicas artesanais,
corte, modelagem, costura profissional e confecção de
lonas plásticas para 550 mulheres. “Sem o deputado
Rollemberg, não seria possível atuar nessas áreas. O
que nós fazíamos antes desse apoio era tirar água de
pedra. Agora damos capacitação e recursos para um
número enorme de mulheres carentes. E isso representa melhoria na vida dessas pessoas”, destaca a gerente
ra -DF
DF,
da unidade de empreendedorismo social do Sebrae-DF,
Antonieta Contini.

Seminários qualificam grupos de artesanato
Além de proporcionar o financiamento de projetos
de capacitação, o deputado Rodrigo Rollemberg promoveu cinco seminários para informar os artesãos
sobre a atividade: “Tecnologias Sociais: Cidadania
e Renda para as Mulheres”; “Profissão do Artesão”; “O Microcrédito Produtivo e Orientado como
Instrumento de Elevação da Renda e Ocupação da
Mão-de-obra Familiar”; “Siconv: Novo Sistema de
Convênios”; e “MEI – A Nova Lei do Microempreendedor Individual”.

O parlamentar do DF conta que o seminário “MEI –
A Nova Lei do Microempreendedor Individual” apontou um caminho para os artesãos saírem da informalidade. “A partir da lei, esses empresários passam a ter
benefícios como acesso a crédito bancário, conquista
do CNPJ e benefício da Previdência Social”, explica
Rollemberg.

No seminário sobre a profissão do artesão, estiveram
presentes 65 associações e cooperativas que discutiram
propostas em relação à profissão. “Precisamos de políticas públicas para fomentar a qualidade do produto
artesanal brasileiro. Temos que garantir a boa comercialização, o acesso aos recursos públicos e a qualidade
do trabalho manual”, considera Rollemberg.

Aposentadoria especial
para artesãos

Preocupado com o futuro dos artesãos, Rollemberg
apresentou o Projeto de Lei 3.523/08, que inclui esses
profissionais como segurado especial da Previdência
Social. Na prática, a proposta tem o objetivo de diminuir o valor que o trabalhador deve pagar por mês para
se aposentar. Hoje, o artesão que ganha um salário mínimo deve pagar 11% deste valor à Previdência Social.
Se a lei for aprovada, o valor cai para 2,3%.
Apenas garimpeiros, pescadores artesanais, meeiros
e arrendatários rurais têm direito ao benefício. Com a
aprovação da lei, 8,5 milhões de pessoas que dependem do artesanato para sobreviver serão beneficiadas.
A iniciativa também aumentará a arrecadação do estado. “Essa proposta corrige uma grave injustiça e, caso
se transforme em lei, estimulará um sem-número de artesãos brasileiros a ingressar na economia formal. Isso
beneficia não apenas a categoria dos artesãos, mas também a Previdência Social e toda a economia do país”,
ressalta Rollemberg.
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Parceria com o Sebrae impulsiona negócios
O auxílio do Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF) à área
de artesanato, proporcionado pelas emendas do deputado Rodrigo Rollemberg, já garantiu a inclusão no mercado de trabalho de mais de 600 pessoas. Apenas em
projetos de geração de renda, a instituição capacitou
150 artesãos com a oferta de cursos de técnicas de venda, de formação de preços e de geração de renda com
o empreendedorismo social. Outros 20 grupos recebem
consultoria para elaboração de logomarcas e material
gráfico, que lhes possibilita criar uma identidade visual
única e especial.

Sebrae. O site irá ajudar 30 grupos a vender seus produtos pela rede mundial de computadores.

A artesã Cláudia Margarida, 41 anos, do grupo Bordado Colorido, explica como os projetos realizados
em parceria com o Sebrae melhoraram a sua atuação
profissional. “Fiz cursos que me ajudaram a deixar o
trabalho mais rápido e bonito. O Sebrae também nos
insere em eventos nacionais para a gente ter contato
com compradores de todo o Brasil”, comemora.

Capital Fashion Week

Inclusãosocial.com
Os recursos das emendas parlamentares propostas
por Rodrigo Rollemberg também são usados no portal
de comercialização, que está sendo desenvolvido pelo

O objetivo é usar a marca Concretamente Moda
Brasília, registrada pelo Sebrae, para vender produtos
de vestuário, acessórios, cama, mesa, banho e decoração ao Brasil inteiro e outros países. O projeto também
irá promover cursos de informática básica. Já foram selecionados 50 integrantes dos grupos de artesanato para
participar desse projeto-piloto.

Outra ação do Sebrae viabilizada com os recursos
destinados por Rollemberg foi a participação das artesãs no evento de moda Capital Fashion Week. Os grupos receberam materiais e o auxílio de estilistas para
fazer uma coleção específica, inspirada nos 50 anos de
Brasília. O Sebrae montou um estande com os produtos. “Isso ajudou a dar visibilidade ao trabalho das artesãs e criou uma oportunidade de comercialização dos
produtos”, explica a gerente da unidade de empreendedorismo social do Sebrae-DF, Antonieta Contini.
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Corte e costura:
garantia de inserção no
mercado de trabalho
A partir de um convênio firmado entre o Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT) e o Movimento Integrado
de Saúde Comunitária do DF (Mismec), por meio de uma
emenda destinada por Rollemberg, 124 artesãs de todo o
DF puderam participar de cursos profissionalizantes de
corte, costura e modelagem. Ministradas por professores
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai),
as aulas também ensinaram a confeccionar lonas plásticas e reaproveitar banners.
O projeto é coordenado pela Rede Solidária de Artesanato Paranoarte. A coordenadora-geral do grupo, Aida
Rodrigues, conta que Brasília é carente de profissionais
do ramo. Por isso, os cursos são garantia de inserção no
mercado de trabalho. “Elas foram orientadas a ensinar o
ofício às companheiras dos grupos que fazem parte. Isso
gera um efeito multiplicador muito grande. O diferencial
desse projeto é a disseminação do conhecimento”, ressalta Aida.

Terapia comunitária
eleva autoestima

Quem comemora o sucesso do projeto é a piauiense
Zenailda Bispo, 46 anos, que aprendeu a costurar, cortar
e modelar. “O curso foi maravilhoso. Agora, quero fazer
outros e progredir. Espero conseguir aumentar a renda da
minha família”, diz Zenailda, que integra a Associação
das Artesãs do Bairro São José, de São Sebastião.

Debater os problemas, discutir a relação com os filhos
e relaxar no mesmo ambiente em que trabalham. A cada
quinze dias, 30 grupos de artesãos de São Sebastião, Planaltina, Recanto das Emas, Estrutural, Brazlândia, Paranoá, Itapoã, Varjão e Águas Lindas participam da terapia
comunitária, do projeto Movimento Integrado de Saúde
Comunitária do DF (Mismec). O encontro é mediado
pela terapeuta Marilene Barbosa e conta com o apoio de
Rodrigo Rollemberg.
A artesã Irene Nonato dos Santos, 35 anos, conta que a
experiência de participar da terapia comunitária tem sido
muito boa. “Lá, a gente discute os nossos problemas e
aprende mais a lidar com o outro. Com a terapia, eu descobri que mais gente passa pelos mesmos desafios que
eu. Isso me dá mais força para trabalhar”, ressalta.
Criada há 18 anos pelo psiquiatra Adalberto Barreto,
a terapia comunitária propõe uma troca de experiências
de vida a partir de uma nova abordagem do sofrimento.
A proposta é cuidar da saúde comunitánitária em espaços públicos, ensinando
o os
grupos a usarem seus próprios recurursos na busca das soluções para diverersos problemas.
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