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Joinville irá contar com espaço destinado ao aprimoramento do trabalho de grupos de
artesãs
Inserido em: 05/09/2012

Por: Guia Catarina

Na última terça-feira (5/9), foi apresentado na Prefeitura o projeto “Cesi: Casa de Empreendimentos Solidários e Incubadora”. A
iniciativa prevê para o município a implantação de um espaço único, em que grupos organizados de artesanato possam
desempenhar suas atividades e também recebam assessoria técnica e profissional. Participaram da reunião representantes de
associações de artesanato de Joinville e parceiros dos grupos de artesãs, entre eles representantes da Secretaria de Assistência
Social, da Fundação Cultural de Joinville, do Banco do Brasil e do Consulado da Mulher.
Durante o encontro, também foi apresentado o grupo Aemartes – Associação das Empreendedoras Artesanais Solidárias -, sendo
este o mais recente grupo de artesãs regularizado no município. A consolidação da Aemartes ocorreu pela intermediação e o
acompanhamento de técnicos da Secretaria de Assistência Social. As artesãs, que trabalhavam de maneira fragmentada, hoje
atuam em parceria, ação que possibilita maior visibilidade aos trabalhos, com a participação em feiras e eventos.
Uma comissão foi criada para acompanhar a tramitação dos procedimentos de implantação da Cesi no município. O grupo, formado
por artesãs e parceiros da economia solidária, irá viabilizar possíveis locais para a implantação da unidade e irá desenvolver um
plano de ocupação do local escolhido. A Casa de Empreendimentos Solidários e Incubadora irá disponibilizar: um laboratório de
gastronomia, para atender grupos de geração de renda na área de alimentação; um laboratório de costura, para grupos de
artesanato que trabalham com este tipo de material; e um espaço de múltiplo uso dos empreendimentos, o qual será utilizado para
reuniões e encontros.
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