
Umdesafiono litoralpaulista
Os alunos da ESPM desenvolvem um programa de auxílio às comunidades carentes de Cananéia

TEARES EM CRESCIMENTO – Graças aos cursos ministrados, cooperativas ganharam espaços em feiras

DIVULGAÇÃO

JARDINS

Desde 2003, alunos da Escola
Superior dePropagandae Mar-
keting (ESPM) estão envolvi-
dos em um projeto solidário
bastante desafiador: criar con-
dições para que comunidades
carentes domunicípio deCana-
néia, no Vale do Ribeira, ge-
rem renda, com poucos recur-
sos. Para isso, eles precisaram
passar as férias de julho e de-
zembro do ano passado imer-
sos no local, para perceber as
principais necessidades da po-
pulação e detectar o potencial
econômico da região.

“A idéia foi aumentar a re-
ceita em cima daquilo que os
moradores já desenvolvem”,
afirma o coordenador do pro-
grama ESPM Social, o profes-
sor Ismael Rocha, que acompa-
nhou todo o trabalho. Então,
os alunos procuraram desco-
brir a “vocação” dos grupos lo-
cais. Entre os integrantes, fo-
ram identificadas principal-
mente as atividades de pesca-
dores, criadores de ostras e cos-
tureiras. A melhor forma en-
contrada pelos alunos para oti-
mizar o trabalho da comunida-
de foi por meio da criação de
cooperativas. Assim, ajuda-
ram a montar a Cooperativa
dos Pescadores de Ariri, Coo-
perativa de Ostras de Cananéia
(Cooperostra) e a Cooperativa
de Corte e Costura com as mu-
lheres do Mandira. “A gente

vai até lá organizar o trabalho, aju-
dar na distribuição, montar um
programa de geração de empre-
gos para que eles tenham um
meio de subsistência.”

No caso da cooperativa de cos-
tureiras, o queos estudantes perce-
beram é que a maioria das roupas
confeccionadas não tinha valor
comercial. “Desenvolvemos mo-
delagem, embalagens e uma mar-
ca. Apresentamos alternativas”,
diz Rocha. Os estudantes ainda
conseguiram parcerias com a pre-
feitura para que as artesãs ganhas-
sem espaços em feiras.

De acordo com o professor, os
resultados apareceramrapidamen-
te. “A gente tem notícias de que
elas estão vendendo muito mais e
até compraram novos teares. Há
um processo de evolução clara.”
Mas, para que o método pudesse
ser absorvido pela população, foi
preciso também um trabalho edu-
cacional. “Nósdemos cursosbási-
cosde atendimento ao cliente,ma-
temática financeira e planejamen-
to.” O trabalho foi acompanhado
pelos alunos ao longo do ano, em
visitas mensais.

TURISMO
O Vale do Ribeira foi povoado
por descendentes de negros al-
forriados que não abandona-
ram o local depois da abolição
da escravatura e formaram as
comunidades quilombolas. Ri-
ca em história, a região tem um
potencial econômico mal explo-
rado, que foi descoberto pelos
alunos: o turismo.
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