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Artesãos participam de capacitação sobre o Direito do Consumidor

Artesãos interessados em entender melhor a legislação atual do Direito do Consumidor
estiveram no Salão Nobre da Prefeitura de Esteio, nesta terça-feira (15), assistindo a palestra
promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo (SMCTE).
A capacitação, destinada aos comerciantes do grupo de Inclusão Produtiva da Secretaria, foi
marcada para apresentar o funcionamento das relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor. 
 
A diretora de Assistência Jurídica e de Defesa e Proteção do Consumidor, Dayze Zagonel, foi
quem ministrou a palestra. “O principal objetivo da atividade é fazer com que os artesãos

tenham um pouco mais de conhecimento sobre as leis que são utilizadas na relação fornecedor e consumidor. Também tratamos
sobre a importância do reconhecimento do artesão como profissional de acordo com a Profissão Lei 13.180/2015”, concluiu. O
fiscal do Procon de Esteio, Elvis da Silva, auxiliou na apresentação sobre a estrutura do serviço. 
 
Para a artesã Morgana de Braga, 42 anos, a capacitação é importante para o comerciante não infligir as leis. “Recentemente
entrei no grupo da Inclusão Produtiva, esta é a minha primeira capacitação e é importante aprender logo de início o fundamental,
que é respeitar o consumidor. Além disso, é significativo para uma vendedora atualizar-se de tudo que relaciona-se ao comércio”,
disse a moradora do Bairro Vila Olímpica. 
 
Os artesãos receberam, no início da palestra, exemplares do código de defesa do consumidor acompanhado da cartilha do
manual do consumidor. Esta foi a quarta capacitação oferecida aos participantes da Inclusão Produtiva. Os objetivos desses
encontros são tanto melhorar a qualidade dos produtos feitos pelos artesãos, quanto repassar informações sobre temas
relacionados ao empreendedorismo. As duas primeiras, em março, trataram sobre Preço e Custo do Produto e o
Microempreendedor Individual (MEI). A terceira aconteceu em abril e tratou sobre Práticas de Sustentabilidade Ambiental. 
 
As atividades são voltadas aos artesãos esteienses já cadastrados na SMCTE. Interessados em participar podem se inscrever
diretamente no departamento de Ação Social da Secretaria (Rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150), das 8h às 12h. As
atividades são gratuitas. 
 
A Inclusão Produtiva oferece oficinas para proporcionar qualificação para esteienses, usuários do Centro de Artes e Esportes
Unificado (CEU) e de centros de referência em assistência social (Cras). As capacitações têm por objetivo ser mais uma
ferramenta de inserção no mercado de trabalho e alternativa de geração de renda, abordando temas como empreendedorismo e
moeda social, e orientando sobre a produção de artigos alimentícios (tortas, biscoitos e bolachas, entre outros) e de peças de
artesanato (crochê, tricô, pano de prato, bonecos em biscuit e madeira, entre outros). 
 
O projeto também oportuniza momentos para a comercialização destes produtos em feiras de Esteio, que tem como objetivo
incentivar o empreendedorismo criativo como uma ferramenta de inserção no mercado de trabalho e geração de renda para as
famílias. 
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Feira traz sugestões de presentes para o Dia das Mães

Esteienses que queiram surpreender no Dia das Mães tiveram uma primeira oportunidade de
comprar artesanato esteiense como presente nesta sexta-feira. A Rua Garibaldi (Rua
Coberta) sediou, nesta sexta-feira (11), mais uma edição da Feira de Inclusão Produtiva,
promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo (SMCTE).
Em cada estande, muitas sugestões diferentes e criativas foram expostas. No fim da tarde, o
prefeito Leonardo Pascoal e a titular da SMCTE, Tatiana Tanara, estiveram na feira,
conversando com os artesãos e com o público.

 

A expositora Márcia Aparecida Soares, 35 anos, participa do programa da Inclusão Produtiva
desde junho do ano passado. Para ela, as feiras são benéficas, pois além de gerar lucros, ainda há um desenvolvimento com as
novas ideias. “Sempre costumo expôr flores de EVA com um bombom no miolo. Este é um momento importante de venda para
mim, pois foco em duas festas, o Dia das Mães e, também, o Dia dos Namorados”, comentou.

 

Quem não conseguiu comparecer nesta sexta-feira (11) ainda terá mais duas chances neste sábado, com novas edições da
Feira de Inclusão Produtiva na Praça do Expedicionário (Rua Dom Pedro), das 9h às 17h, e na praça do Centro de Artes e
Esportes Unificados (CEU - Rua Rio Grande, 2263), das 13h às 19h. Entre os produtos expostos na Feira, são encontrados
artesanatos em crochê, tricô, produtos feitos com artigos recicláveis, madeiras, entre outros.

 

A Inclusão Produtiva é uma proposta da SMCTE que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo criativo como uma
ferramenta de inserção no mercado de trabalho e geração de renda para as famílias.

 

A iniciativa também promove oficinas para proporcionar qualificação para esteienses, usuários do Centro de Artes e Esportes
Unificado (CEU) e de centros de referência em assistência social (Cras). As capacitações abordam temas como
empreendedorismo e moeda social, e orientam sobre gastronomia (produção de tortas, biscoitos e bolachas, entre outros) e
confecção de artigos de artesanato (crochê, tricô, pano de prato, bonecos em biscuit e madeira, entre outros). Interessados em
participar podem se inscrever diretamente no departamento de Ação Social da SMCTE (Rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150),
das 8h às 12h. As atividades são gratuitas.

 

Feira de Inclusão Produtiva

Quando: Sábado (12), das 9h às 17h 
Local: Praça do Expedicionário (Rua Dom Pedro)

Quando: Sábado (12), das 13h às 19h 
Local: Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) – Rua Rio Grande, 2263
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Começam palestras da 1ª Semana da Qualificação da Inclusão
Produtiva

Começou na noite desta segunda-feira (23) a 1ª Semana da Qualificação da Inclusão
Produtiva e Pequenos Negócios, promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania,
Trabalho e Empreendedorismo (SMCTE). 
 
No primeiro encontro, a jovem empreendedora Marcelly Guizzo, de apenas 21 anos, falou
sobre como as pequenas empresas podem usar as redes sociais para fazer a divulgação de
produtos e serviços gastando bem pouco ou, muitas, nada. Técnica de Negociações e Venda
com PNL, Desenvolvimento e Liderança, Marcelly é sócia da agência Conectados e
especialista em Marketing Digital Estratégico. 

 
Entre os assuntos da noite, a capacitadora falou sobre técnica que um pequeno empreendedor deve saber para divulgar o seu
negócio nas redes sociais; Brand Persona, o que é e como aplicar no seu negócio; melhores plataformas de desejo; plano de
ações rápido e fácil; e identidade visual, entre outros temas. 
 
Antes da palestra, o diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Benedito Lopes, fez uma rápida saudação ao público e
ressaltou a importância das atividades que vão ocorrer até sexta-feira (27) no auditório da SMCTE. “Nossa gestão tem como foco
oportunizar o crescimento e o desenvolvimento em Esteio. Temos um plano de formação para pequenos empresários com
atividades que oferecem capacitações a quem deseja ou já tem um negócio”, afirmou. 
 
A 1ª Semana da Qualificação da Inclusão Produtiva e Pequenos Negócios segue nesta terça-feira (24) com a palestra “O Cliente
Quer te Ouvir”, com o publicitário e especialista em Gestão do Varejo Jefferson Karnal. As capacitações são voltadas para
participantes do Projeto de Inclusão Produtiva, microempreendedores individuais (MEIs) e demais microempreendedores do
Município. As qualificações são ministradas por voluntários do Programas Conta Comigo. 
 
Para participar, o interessado precisa fazer a inscrição no dia e local da atividade, a partir das 18h30min. A participação é gratuita
e aberta a toda a comunidade. Outras informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone 3433-8187. 
 
 
1ª Semana da Qualificação da Inclusão Produtiva e Pequenos Negócios 
Local: Auditório da SMCTE (Rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150) 
Inscrições: No local das atividades, das 18h30min às 19h 
Quanto: Gratuito 
 
Programação 
Terça-feira (24) 
O Cliente Quer Te Ouvir! 
Programa básico: Uma abordagem sobre o poder da comunicação; O varejo através dos conceitos de Marketing; Os desafios e
tendências para o mercado; Estratégias de comunicação dentro do Ponto de Venda. 
Capacitador: Jefferson Karnal - Publicitário formado pela Unisinos e especialista em Gestão do Varejo. 
 
Quarta-feira (25) 
Sistema PDCA e a Importância do Planejamento 
Programa básico: Uma visão simplificada e prática de como essa ferramenta de gestão da qualidade pode ajudar na gerência do
negócio, com ênfase no planejamento. 
Capacitadora: Rita Pacheco - Bacharel em Ciências Contábeis pela Unisinos. 
 
Quinta-feira (26) 
Empreender e Empoderar 
Programa básico: Workshop busca fortalecer a autoconfiança e a motivação pessoal e, como consequência, a fomentação do
seu negócio. 
Capacitadora: Andréa Teixeira - Coach, terapeuta, palestrante, educadora e empreendedora da área de Gestão Pública. 
 
Sexta-feira (27) 
Seja Mestre do seu Negócio 
Programa básico: Fatores críticos que afetam os negócios; Realinhamento da estratégia de negócios; Psicologia para competir e
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inovar em qualquer economia. 
Capacitadora: Greice Gallas - Analista de Perfil Comportamental pelo Selo Profiler, com curso em extensão em PNL pelo INEXH,
e coach de Desenvolvimento de Liderança e Equipes.
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Feira na Praça do Soldado tem opções de presentes para o Dia das
Crianças

O Dia das Crianças é comemorado nesta sexta-feira (12) e, com a expectativa de
crescimento nas vendas de produtos infantis, a artesã Luciana Boszar, 45 anos, montou seu
espaço na Praça do Expedicionário (Praça do Soldado) para vender toucas de personagens
e amigurumis confeccionados por ela. A banca de Luciana é uma entre as 13 montadas na
Praça e paz parte da Feira da Inclusão Produtiva, coordenada pela Secretaria Municipal de
Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo (SMCTE).

“Até o momento, as vendas estão conforme meus objetivos. Mas além da renda, gosto de
mostrar meu trabalho ao público”, disse Luciana, que estava caracterizada com roupas
coloridas alusivas ao Dia das Crianças no início desta quinta-feira (11). Aqueles que ainda

estão em dúvida em quais presentes dar às crianças podem ir até às 17h na Praça do Soldado, no centro da cidade, realizarem
suas compras.

O projeto da SMCTE busca incentivar o empreendedorismo criativo como uma ferramenta de inserção no mercado de trabalho e
geração de renda para as famílias. A iniciativa oferece oficinas para proporcionar qualificação para esteienses usuários do Centro
de Artes e Esportes Unificado (CEU) e de centros de referência em assistência social (Cras).

As capacitações da Inclusão Produtiva abordam temas como empreendedorismo e moeda social, e orientam sobre gastronomia
(produção de tortas, biscoitos e bolachas, entre outros) e artigos de artesanato (crochê, tricô, pano de prato, bonecos em biscuit
e madeira, entre outros). O projeto também oportuniza espaços de comercialização em feiras de Esteio e de outras cidades.

 
Texto: Luciana Abdur
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Feira de Inclusão Produtiva ocorrerá nesta sexta-feira na Rua Coberta

Nesta sexta-feira (30), a Rua Garibaldi, conhecida pelo seu trecho coberto próximo à
Avenida Presidente Vargas, receberá artesãos e microempresários de Esteio em mais uma
edição da Feira da Inclusão Produtiva, coordenada pela Secretaria Municipal de Cidadania,
Trabalho e Empreendedorismo (SMCTE). Quem passar pelo local das 14h às 18h poderá
conferir o trabalho de empreendedores esteienses e comprar os produtos feitos no
Município. 
 

Esta será a primeira de uma série de 13 datas programadas para a realização da feira em
dezembro. Também sediarão o evento, que terá edições até na véspera do Natal, locais

como a Av. Gov. Ernesto Dornelles (Avenida do Carnaval), a Praça Coração de Maria e o Centro de Artes e Esportes Unificado
(CEU). A lista dos locais, com datas e horários, pode ser conferida abaixo. 
 

O projeto da SMCTE busca incentivar o empreendedorismo criativo como uma ferramenta de inserção no mercado de trabalho e
geração de renda para as famílias. A iniciativa oferece oficinas para proporcionar qualificação para esteienses usuários do CEU e
de centros de referência em assistência social (Cras). 
 

As capacitações abordam temas como empreendedorismo e moeda social, e orientam sobre gastronomia (produção de tortas,
biscoitos e bolachas, entre outros) e artigos de artesanato (crochê, tricô, pano de prato, bonecos em biscuit e madeira, entre
outros). O projeto também oportuniza espaços de comercialização em feiras de Esteio e de outras cidades.

 
Feira de Inclusão Produtiva 
Quando: Sexta-feira (30) 
Horário: Das 14h às 18h 
Local: Rua Garibaldi (Rua Coberta) - Centro

Próximas edições da Feira* 
Quando: Sábado (1º) 
Horário: Às 14h 
Local: Avenida Governador Ernesto Dornelles (Av. do Carnaval) - Santo Inácio

Quando: Domingo (2) 
Horário: Às 14h 
Local: Praça Coração de Maria (Avenida Padre Claret, 1285 – Centro)

Quando: 7 de dezembro 
Horário: Às 14h 
Local: Avenida Governador Ernesto Dornelles (Av. do Carnaval) - Santo Inácio

Quando: 9 de dezembro 
Horário: Às 14h 
Local: Avenida Governador Ernesto Dornelles (Av. do Carnaval) - Santo Inácio

Quando: 14 de dezembro 
Horário: Às 14h 
Local: Avenida Governador Ernesto Dornelles (Av. do Carnaval) - Santo Inácio

Quando: 15 de dezembro 
Horário: Às 14h 
Local: Centro de Artes e Esportes Unificado (Final da Rua Rio Grande, ao lado do loteamento por do sol)

Quando: 16 de dezembro 
Horário: Às 14h 
Local: Praça Coração de Maria (Avenida Padre Claret, 1285 – Centro)

Quando: 20 de dezembro 
Horário: Às 10h 
Local: Avenida Governador Ernesto Dornelles (Av. do Carnaval) - Santo Inácio
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Quando: 21 de dezembro 
Horário: Às 10h 
Local: Avenida Governador Ernesto Dornelles (Av. do Carnaval) - Santo Inácio

Quando: 22 de dezembro 
Horário: Às 10h 
Local: Praça do Expedicionário (Praça do Soldado) - Centro

Quando: 23 de dezembro 
Horário: Às 10h 
Local: Rua Garibaldi (Rua Coberta) - Centro

Quando: 24 de dezembro 
Horário: Às 10h 
Local: Rua Garibaldi (Rua Coberta) – Centro

*O cronograma de atividades está sujeito a alterações
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Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo
Última alteração: 03/04/2018 às 15:54

Empreendedores participam de capacitação da Inclusão Produtiva

Participantes do Grupo de Inclusão Produtiva participaram na manhã desta terça-feira (3), no
Salão Nobre da Prefeitura, de mais uma capacitação oferecida pela Secretaria Municipal de
Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo (SMCTE). No encontro, o designer de produto
Egon Ferreira de Souza falou sobre práticas de sustentabilidade ambiental, importante tanto
nos processos de produção quanto no dia a dia dos pequenos empreendedores. Dar
preferência a recursos menos poluentes, otimizar o uso da água e das energias e pensar no
ciclo de vida dos produtos foram alguns dos temas abordados. “Também falamos no
desenvolvimento da economia local, que é um processo importante na sustentabilidade”,
afirmou Egon.

Foi a segunda capacitação oferecida aos participantes da Inclusão social. A primeira, em março, tratou sobre Preço e Custo do
Produto.

A Inclusão Produtiva oferece oficinas para proporcionar qualificação para esteienses, usuários do Centro de Artes e Esportes
Unificado (CEU) e de centros de referência em assistência social (Cras). As capacitações têm por objetivo ser mais uma
ferramenta de inserção no mercado de trabalho e alternativa de geração de renda, abordando temas como empreendedorismo e
moeda social, e orientando sobre a produção de produtos alimentícios (tortas, biscoitos e bolachas, entre outros) e de artigos de
artesanato (crochê, tricô, pano de prato, bonecos em biscuit e madeira, entre outros). O projeto também oportuniza momentos
para a comercialização destes produtos em feiras de Esteio e de outras cidades.

Voltadas principalmente aos artesãos esteienses já cadastrados na SMCTE, as atividades da Inclusão Produtiva podem também
contar com a presença da comunidade em geral. Interessados em participar podem se inscrever diretamente na Secretaria (Rua
Eng. Hener de Souza Nunes, 150), das 8h às 12h. As atividades são gratuitas.

 

Texto: Djalma Corrêa Pacheco
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