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Qualidade de vida
é o grande desafio

U
m centro de treinamento e
capacitação profissional
ao lado da Administração
Regional de Santa Maria

está mudando a vida da comuni-
dade local. A Associação de Pro-
dução Artesanal de Santa Maria
(Apas), conhecida também como
Artesanato Candango, existe há
quase 10 anos e trabalha com a
inclusão social de 65 mulheres
carentes, que atuam na produção
de panos de prato, toalhas de me-
sa, roupas de cama e outros obje-
tos de decoração. O local tam-
bém oferece cursos profissionali-
zantes gratuitos para os morado-
res da região.

A presidenta e fundadora do
projeto, Miraci Oliveira, 56 anos,
conta que tudo começou nos fun-
dos da delegacia da cidade, com a
ajuda dos policiais. “Eu cheguei
de Taguatinga em 1998 para tra-
balhar em uma Ong e logo perce-
bi o dom dessas mulheres com o
crochê, que estava totalmente ig-
norado. Nós começamos com 22
artesãs e, quando o espaço foi fi-
cando pequeno para toda a de-
manda de produção, os oficiais
nos passaram para uma área de
lazer deles”, relata.

Após o período na delegacia,
por volta de 2003, o grupo con-
quistou o terreno de 600m² em
que está até hoje graças ao apoio
da Administração. “Mas o pré-
dio foi todo construído com as
vendas do crochê”, assegura Mi-
raci. A produção da Apas é cres-
cente e para que as encomendas
não atrasem é preciso manter
um estoque de cerca de 3 mil
peças mensais.

O que é hoje o carro-chefe da
empresa começou com uma ideia
simples, porém, inovadora. A co-
leção Bicho Homem, de bicos de
crochê para panos de prato, foi
criada por um designer colabora-
dor do Sebrae-DF, instituição que
apoia o trabalho da Apas. São pe-
quenas pererecas e pintos — em
tempo, respectivamente da famí-
lia dos sapos e das galinhas. Ou-
tras coleções produzidas pelas
artesãs são as que reproduzem
formas de frutas, verduras e legu-
mes, além das peças natalinas.

O sucesso de vendas concen-
tra-se no atacado, principal-
mente em compradores de ou-
tros estados e do exterior. Miraci
explica que o consumidor brasi-
liense só começa a valorizar o
trabalho local quando tem su-
cesso lá fora. “Só depois que co-
meçamos a expor em feiras na-
cionais e exportar para países
como Estados Unidos, Suíça,
França, Espanha e Portugal é
que tivemos o interesse local”,
afirma. E o trabalho vem sendo
bastante valorizado. No ano pas-
sado, a presidente da Associação
recebeu o Prêmio Sebrae Mulher
de Negócios, conquistando a
primeira posição regional e a se-
gunda nacional pelo trabalho
realizado com as artesãs.

A engrenagem da Apas é qua-
se a de uma indústria e obedece a
uma verdadeira linha de produ-
ção. Primeiro, são compradas e,
logo após, cortadas as peças de
tecido em larga escala. O grupo
faz as barras, lava e passa o mate-
rial. O próximo passo é costurar
os bicos de crochê e acoplá-los às
toalhas e panos. As artesãs levam
o material para costurar em casa
e o pagamento que recebem é
pela mão de obra exercida. A
maioria ganha com o trabalho
cerca de R$ 300 por mês, mas al-
gumas chegam a conseguir 
R$ 800. O que importa, porém,
não é o salário, mas a possibilida-
de de trabalhar em casa, cuidan-
do dos filhos e fazendo algo de
que gostam.

Francisca Carvalho Araújo, 48
anos, integra a associação desde
2005 e faz de tudo um pouco. “Eu
passo as peças, cuido da parte da

limpeza e, de vez em quando, fa-
ço umas costuras”, diz, modesta-
mente. Os crochês de Francisca
são alguns dos mais elogiados, o
que lhe rende cerca de um salário
mínimo por mês para ajudar nas
despesas de casa. 

Miraci conta que a intenção
do projeto é fornecer os meios de
sustento para as mulheres e, prin-
cipalmente, mostrar que elas são
capazes de alcançar aquilo que
querem, aumentando a autoesti-
ma e a confiança. “Eu vivo 48 ho-
ras por dia esse trabalho e não
descanso enquanto elas não atin-
gem seus objetivos”, resume a
presidenta da Apas.

Cursos
Os cursos são gratuitos e a me-

ta é sempre a mesma: inclusão
social. Alex Leonardo Ribeiro, 30
anos, professor, pedagogo, tera-
peuta e especialista em saúde,
coordena a área de cursos da
Apas e conta que o foco das tur-
mas é formar, com qualidade,
profissionais preparados para o
mercado de trabalho.

“Além de conhecimento técni-
co, nós buscamos passar lições
de relações interpessoais, auto-
confiança, chefia e liderança.
Queremos que as pessoas perce-
bam que podem crescer na vida,
basta querer. É um trabalho de
humanização mesmo”, explica.

O processo de inscrição é por
fechamento de turmas e a cada

mês são oferecidas cerca de seis
modalidades diferentes, com 15
ou 20 alunos cada. São cursos de
garçom, telemarketing, atendi-
mento hospitalar, relações inter-
pessoais e etiqueta profissional,
entre outros. A carga varia de 20 a
80 horas/aula e o planejamento
pedagógico obedece às normas
do Ministério da Educação.

Um dos cursos de maior des-
taque é a oficina de gastronomia,
em que a professora voluntária
Dalvani Reis, 39 anos, ensina re-
ceitas mais baratas para as mora-
doras. Dona de uma casa de fes-
tas, ela colabora com a Apas há
três anos. “Eu crio as receitas e
vou testando. Trouxe um dos
meus sucessos de venda, que é o
pão de queijo temperado, e outra
criação minha, que é a pizza de
panela de pressão”, conta.

Valdinéia Silva da Conceição,
24 anos, é aluna do curso de téc-
nicas em vendas e negociação e
veio de Ilhéus (BA) para Santa
Maria há três anos. “Quando che-
guei aqui, não conhecia ninguém
e tive que me virar, trabalhando
como babá e fazendo outros bi-
cos por aí. Quero fazer jornalis-
mo, mas, até conseguir bancar o
curso, tenho muito caminho pela
frente”, reflete. 

Outros trabalhos complemen-
tares da Apas são a ginástica e a
terapia comunitária para a me-
lhor idade e a doação de enxovais
para gestantes. Um pré-requisito
é estar entre o sétimo e o nono
mês de gravidez. Ainda assim, a
demanda muitas vezes é maior
que a oferta”, explica. As doações
de alimentos e em dinheiro não
são aceitas pela associação, mas
repassadas para famílias carentes
já cadastradas. Roupas, objetos
de casa e lazer são recebidos e
vão direto para bazares . 

Associação local reúne mulheres carentes da comunidade,
inscrevendo-as em cursos e abrindo frentes de trabalho 
para que elas tenham uma renda e melhorem a autoestima

Miraci (ao fundo) com uma das equipes da Apas: atividade já rende produtos para exportação

A Apas fica na Quadra Central 1,
Conjunto H, ao lado da Administração
Regional de Santa Maria. Os cursos
profissionalizantes são abertos
mensalmente. O atendimento para a
terceira idade está aberto todas as
quintas-feiras, a partir das 8h30.
Informações: 9633-9073 e 8441-0381.

Informações

Bichinhos de crochê: criatividade dá forma a motivos infantis

As peças valorizam visual de toalhas de mesa e panos de prato

Remuneração média 
obtida pelas trabalhadoras 

da Apas

R$ 300
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Quer receber as últimas 
notícias sobre o mundo das 
celebridades direto no seu 
celular? Então, assine agora 
mesmo o serviço de conteúdo 
via SMS do Correio Braziliense. 
É rápido, prático e muito 
acessível: são duas 
mensagens por dia no seu 
celular. Seus ídolos vão ficar
mais perto do que nunca.

Assine agora e receba 
as fofocas do mundo 

das celebridades 
direto no seu celular.

Assine já: mande agora uma mensagem para o número 50000 + CBFOF

Apenas R$ 0,10* por mensagem

É o Correio Braziliense entregando a notícia na sua 
mão, onde quer que você esteja.

*Para assinar o envio de notícias via SMS, o usuário deve enviar o código CBFOF para o número 50000. Para cancelar o serviço basta enviar DESL + CBFOF para o numero 50000 
novamente. São duas mensagens por dia, de 12h às 19h. O custo do serviço é de R$ 0,10 mais impostos por mensagem recebida. Serviço disponível para todas as operadoras.


