Fomento Paraná -

Empreendedora monta ateliê para aulas de costura com apoio da Fomento
Paraná
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No local, inaugurado no centro de Curitiba, as mais de 50 alunas aprendem a fazer calças,
camisetas, jaquetas, artesanatos e produtos em tecido para venda em feiras e lojas.

A empreendedora Soraia de Fátima Silva é daquelas pessoas que têm o dom de passar o
conhecimento adiante. Costureira há mais de 30 anos, trabalhou por 16 anos como professora de
corte e costura em uma instituição de ensino. Ao final do ano passado, a entidade resolveu não
renovar o contrato com ela. "Fiquei sem chão. Estava sem emprego e não tinha dinheiro para pagar
as minhas contas", lembra. "Eu queria empreender, montar meu próprio ateliê para dar aulas de
costura, patchwork e artesanato, mas faltavam recursos". Depois de procurar bancos comerciais e
não conseguir o crédito desejado, conheceu a Fomento Paraná, instituição financeira do estado do
Paraná. "A Fomento Paraná me acolheu e ajudou a tirar meu sonho do papel", conta a
empreendedora. O financiamento serviu para comprar 15 máquinas de costura, entre modelos
tradicionais, industriais e galoneiras (que fazem acabamentos). E com a ajuda da família, montou a
escola de costura do zero. "Meu marido fez as mesas, meus filhos ajudaram na organização e agora
tenho um espaço novo para minhas alunas", afirma. No local, inaugurado há seis meses no centro
de Curitiba, as mais de 50 alunas aprendem a fazer calças, camisetas, jaquetas, artesanatos e
produtos em tecido para venda em feiras e lojas. "A pessoa fica entusiasmada quando vê o trabalho
pronto. De um pano bruto o aluno faz uma roupa com a própria marca", conta. Segundo ela, 90%
dos alunos faz o curso para ter uma renda extra. "Tem aluna minha que consegue faturar até R$ 4
mil num mês", comemora. Para a aluna Sueli Kohatsu, foi muito fácil aprender com Soraia. "A
professora é ótima, a gente aprende rápido e em poucas aulas já consegue fazer peças bem
acabadas", afirma. A escola da Soraia se chama "Meu Ateliê" e fica na Rua José Loureiro, 603, sala
1006. Para quem se interessar, a aula de costura custa R$ 98 por mês e a de patchwork R$ 120,
com turmas uma vez por semana de manhã, à tarde ou à noite. FOMENTO PARANÁ - É uma
instituição financeira de desenvolvimento pública estadual que mantém uma rede de mais de 250
agentes de crédito, em parceria com os municípios e outras entidades, que atendem mais de 200
municípios paranaenses. Contando apenas operações de microcrédito (até R$ 20 mil), desde 2011
a instituição já contratou R$ 266 milhões e beneficiou mais de 26 mil micro e pequenos
empreendimentos de todo o Paraná.

http://www.fomento.pr.gov.br
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