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Associação de Artesãos da Vila Operária

A Associação de Artesãos da Vila Operária de Campo 
Bom é parceira do meio ambiente. Todos os seus 
produtos são confeccionados a partir de doações de 
resíduos das indústrias da região. Utilizando o material 
reciclado, os artesãos ajudam a evitar a poluição da 
cidade e do Rio do Vale dos Sinos.

Incubadora de Economia Solidária faz 
parceria com Design Social
O projeto Design Social, em 
parceria com a Incubadora 
de Economia Solidária está 
trabalhando com a Associa-
ção de Artesão da Vila Operá-
ria, em Campo Bom.  O gru-
po, de aproximadamente 40 
pessoas, trabalha com diver-
sos tipos de artesanato, como 
pintura, crochê, tapetes, aces-
sórios em couro, sacolas eco-
lógicas e trabalhos em MDF 
e EVA. Os produtos já são 
comercializados em duas lojas 
no Centro de Campo Bom.
Já a colaboradora da Incuba-
dora de Economia Solidária, 
a professora Dinorá Tereza 
Zucchetti, acredita na poten-
cialidade do grupo. “Esse não 
é só um espaço de artesanato, 
é também um espaço de for-
mação do artesão”, afirmou. 
A Incubadora de Economia 
Solidária, que incuba a As-
sociação de Artesão da Vila 
Operária, tem como objetivo 
apoiar e fortalecer empreendi-
mentos populares de geração 
de trabalho e renda através 
da disponibilização de infra-
estrutura, de apoio técnico e 

administrativo aos empreen-
dimentos.
A presidente da Associação 
de Artesãos da Vila Operária, 
Nádia Maria dos Reis Pezzi, 
já passou o primeiro desafio 
para o Design Social. O pro-
jeto deverá auxiliar na criação 
de uma lembrança de Campo 
Bom para ser entregue na Fei-
ra do Calçado da cidade, que 
irá ocorrer em junho. 
O artesão Delcio dos Santos 
Brito, 51 anos, já pensa em 
como melhorar seus artigos. 
Ele trabalha com couro desde 
jovem. Mesmo durante os 28 
anos que trabalhou na prefei-
tura de Campo Bom e mais 
outros anos em uma metalúr-
gica, nunca deixou de fazer 
artigos em couro. São cintos 
para gaúchos, guaiacas, cintas, 
rédeas, bucal, chicote, barri-
queiras, mangos e chaveiros. 
“Quase não dou conta das en-
comendas. Agora com a par-
ticipação do projeto pretendo 
me d   edicar mais e com cer-
teza vou conseguir criar coisas 
novas e aperfeiçoar o que já 
faço”, contou. (Jéssica Klein)

Delcio dos Santos Brito mostra os produtos em couro que confecciona

Preocupado com a 
formação dos jo-
vens no Ensino 

Médio, o projeto CITEC 
Médio vai desenvolver 
neste ano oficinas relacio-
nadas às disciplinas das 
áreas exatas, como mate-
mática, física e química. 
Para isso será utilizada a 
infra-estrutura do ICET 
e de escolas estaduais de 
Campo Bom. Serão aten-
didos 2.465 alunos do 
Ensino Médio, das escolas 
Fernando Ferrari, 31 de Janei-
ro e La Salle. Segundo a líder 
do projeto, a professora Simo-
ne Koch, o objetivo é desen-
volver as questões ambientais 
que envolvam a tecnologia, 
sendo que o envolvimento 
dos alunos será em atividades 
extra-turno.
A partir de junho, haverá pa-
lestras de sensibilização am-
biental e tecnológica para to-
dos os alunos de Ensino Mé-
dio dessas escolas.  O intuito é 
mostrar aos adolescentes que 
faltam engenheiros no con-
texto nacional, que há poucos 
jovens na área da ciência e da 
tecnologia, além de mostrar a 
prospecção de vida profissio-
nal e mercado de trabalho.
A partir das palestras, em ju-
lho será a vez de dar início 
às oficinas. Serão abertas 15 
vagas em cada escola, prefe-

rencialmente, para alunos dos 
1ºs anos do Ensino Médio. As 
oficinas irão ocorrer em cada 
escola uma vez por semana à 
tarde, no turno contrário às 
aulas, com 2h30min de dura-
ção cada, somando 40 horas. 
“Serão abordadas ações não 
apenas para despertar, mas 
que façam os estudantes de-m os estudantes de-
senvolverem materiais e pro-
dutos que tenham impacto 
comunitário”, enfatizou a 
professora Simone. As ofici-
nas apresentarão três temá-
ticas: água, resíduos sólidos 
e energia. Nas aulas, serão 
abordados assuntos ligados à 
sustentabilidade e tratamento 
de resíduos. Serão feitos tes-
tes, pesquisas e criação de no-
vas alternativas. “A proposta é 
desenvolver com este aluno a 
possibilidade de fazer diferen-
te o que já existe e fazer com 
que ele saiba que pode mudar 

este contexto. A gente 
só usa a tecnologia e não 
está fazendo tecnologias 
diferentes”, disse a pro-
fessora Simone Koch.
Segundo ela, o objetivo 
é desenvolver projetos 
de aprendizagens com 
esses alunos, como fer-
ramentas tecnológicas e 
didáticas que possam ser 
usadas no ensino de ma-
temática, física e química. 
“A nossa intensão é criar 

novas ferramentas, desenvol-
vidas pelos alunos, para levar 
para a sala de aula”, explicou. 
Já o professor Ronaldo Ro-
drigues, colaborador do pro-
jeto, explica que a proposta é 
formativa para os alunos que 
se inscrevem por sua própria 
vontade. “O projeto tem uma 
espécie de iniciação científica 
e espera-se que essas oficinas 
tenham um reflexo na comu-
nidade”, disse ele.
Para envolver também os alu-
nos da graduação, fortalecen-
do a formação nas suas áreas 
e a cidadania, o CITEC Mé-
dio abriu espaço para bolsis-
tas e voluntários. As aulas das 
oficinas serão ministradas por 
um bolsista, sob orientação de 
um professor da Feevale par-
ticipante do projeto. Também 
participam do projeto os pro-
fessores Marcelo Ritzel, Cín-
tia Ourique e Liane Bianchin.

Projeto CITEC Médio leva 
oficinas de tecnologia a 
estudantes de Campo Bom
Ampliar o conhecimento sobre ciência e tecnologia para poder gerar 
alternativas que respeitem o meio ambiente é um dos objetivos das palestras 
e oficinas que serão oferecidas aos alunos do Ensino Médio de três escolas 
do município. Os encontros pretendem também contribuir para aumentar o 
interesse pela área entre os jovens 
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