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Notícias. Cotidiano.
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Localizadas na rua um, ao lado da antiga estação ferroviária de Rio Claro, as
casinhas de lata já estão funcionando e artesãos da cidade estão lá para expor e
vender seus trabalhos
As chamadas casinhas de lata, localizadas na rua um, ao lado da antiga estação ferroviária de Rio Claro
já estão funcionando com seus novos ocupantes, diversos artesãos vindos de diferentes locais da
cidade, por meio do programa “Economia Solidária” desenvolvido pela Prefeitura Municipal.
Isilda Arena Bortolin é artesã e trabalha com peças feitas de tricô. “Faço parte do grupo
Mãos Arteiras e recebemos uma casinha, nos revezamos para que todos cuidem do nosso
espaço e que possam mostrar seu trabalho”, conta. A Artesã está no local há uma semana.
O trabalho feito por ela e também por outras mulheres das casinhas é assessorado pelo
Consulado da Mulher em Rio Claro.
Para Osmarina Souza Oliveira, que trabalha vendendo produtos naturais, conseguir esse
local foi de excelente ajuda. “Eu vendo produtos naturais, que eu mesma faço. Costumava
ficar em locais como mercados, praças e feiras, conseguir me instalar para vender os
produtos aqui foi muito bom”, explica. A vendedora conta que o local é bastante
movimentando e que acredita que as vendas receberão uma guinada.
Os artesãos assinaram junto a Prefeitura Municipal um contrato para que até o final desse
mês pudessem ocupar o local. Amanhã, sexta-feira (29), um novo contrato será assinado
para que o tempo se prorrogue até 31 de dezembro deste ano. “Amanhã iremos lá para
regularizar nossa permanência aqui até o final do ano”, relata Vânia Cristina de Almeida,
uma das artesãs que ocupa o novo local.
Vânia conta que veio da Praça dos Artesãos, localizada em frente ao Shopping e que gostou
mais no novo lugar. Atuante na área de trabalhos manuais há cinco anos aqui em Rio Claro,
a profissional em tricô, crochê e patchwork veio de São Paulo já trazendo na bagagem um
conhecimento grande da arte de fazer artesanato. “Quanto a gente trabalha com isso, é
desde de sempre, somos artesãos desde de muito cedo”, fala.
Assim como a paulistana Vânia que trocou a movimentada capital do estado por Rio Claro,
dona Benedita Ferraz também veio da Praça dos Artesãos para as casinhas de lata. “É um
bom lugar, gostei bastante de ter vindo para cá”, finaliza a tímida artesã.
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