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Mulheres Arteiras do Morro da Cocada
confeccionam puffs de garrafas pet
Toda pessoa possui um dom, basta
iniciativa para colocá-lo em prática.
Foi o que aconteceu com o “Mulheres
Arteiras”, grupo de 25 donas de casa
que se formou graças à ação social do
condomínio Ubá V em Pendotiba.
Cristina Moldam, moradora do
condomínio, disse que não estava satisfeita com a desigualdade social vista
no Morro da Cocada, onde vivem cerca
de 380 famílias, e resolveu lutar pela
inclusão social dos vizinhos. Dessa
forma, ela e outros moradores do Ubá
iniciaram a Ação Comunitária Ubá V.
No Natal de 1992, eles percorreram as casas do condomínio em busca
de brinquedos e distribuíam os presentes para as crianças do Morro da
Cocada. Entretanto, a ação não parou
por aí. Em 2006, a Ação Comunitária
Ubá V, em parceria com o Projeto de
Geração de Renda do Programa Habitar Brasil, desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Assistência Social da
Prefeitura de Niterói, realizou diversos
cursos dirigidos às mulheres do Morro
da Cocada.
A partir desses cursos começou um
grupo de mulheres artesãs que estão
se preparando para formarem uma cooperativa. Essa vontade aumentou ainda mais depois do curso de confecção
de puffs, com estruturas de garrafas
pet – de 32 a 40 garrafas para cada
puff. O “Mulheres Arteiras” já produziu
mais de cem puffs, o que significa
também que estão contribuindo para
a reciclagem desse material.
Através dos puffs, o grupo participou da XXV FIC – Feira de Integração
Comunitária, em novembro do ano
passado no Ginásio Caio Martins. “As
pessoas ficaram encantadas com a
idéia de ser pet, mas não acreditavam.
Nós tivemos que deixar um com o
fundo aberto para todos verem”, disse
Marta Gomes, 32 anos, atuante na
cooperativa. Atualmente elas confeccionam os puffs para serem alugados
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Parte do grupo “Mulheres Arteiras” do Morro da Cocada na fabricação das bonecas
(foto acima) e os puffs de garrafas pets ambientados

por uma casa de festas e também
para serem vendidos em lojas como
a Adapta (2613-3796), no Shopping
Pendotiba e Art Casa (2714-3993), em
São Francisco. Agora irão mandar um
modelo para ser exposto em Brasília
e ainda sonham em ter seus produtos
exportados.
O trabalho do “Mulheres Arteiras
despertou o interesse, no ano passado, da empresa Emabrinq. A empresa
é fabricante de brinquedos educativos artesanais e fez encomendas de
alguns que remetem ao folclore. Os
brinquedos são produzidos manualmente à base de costura e colagem. “A
empresa teve mais vendas depois que
começamos a fazer os brinquedos, foi
uma iniciativa que favoreceu os dois
lados”, disse Evanilda Gonçalves, 39
anos, também atuante na cooperativa.
As mulheres se orgulham ao dizer que
voltam a ser crianças quando costuram
as roupinhas de bonecas.
A Ação Comunitária Ubá V e o Serviço Social do Programa Habitar Brasil
apóiam o grupo na orientação das
futuras cooperadas, na logística e na
entrega. O material para confecção dos
produtos é comprado com o dinheiro
das vendas.
Ainda sem sede própria, as reuniões são feitas na casa de uma das
cooperadas. O “Mulheres Arteiras”
recebe as encomendas através da
divulgação boca-a-boca. Os interessados em adquirir os puffs, para uso
próprio ou para revenda, devem ligar
para o telefone 2616-1855.
NOTA DO EDITOR
O exemplo do Condomínio Ubá V
deveria ser seguido por todos os condomínios e, principalmente, por aqueles
condomínios que têm em seu entorno
comunidades de baixo poder aquisitivo.
No lugar de muros cada vez mais altos
e cercas eletrificadas, ação social.

