
 

 

Oficina de Costura 

O Projeto PAC Santa LÚCIA, realiza oficina de costura, em parceria com o CRAS  

Campos Elíseos que disponibiliza espaço físico com máquinas de costura. O projeto 

oferece atividades como de produção de mochilas (5 modelos diferentes) assim como 

guardanapos, estojos etc.  Em média, participam grupos de 20 mulheres moradoras das 

áreas de abrangência. Elas aprendem a usar a máquina de costura; cortar tecidos; 

costura reta; colocação de botões; zíper; técnica de viés; patchcolagem; alguns pontos 

de bordado e outros.   

DEPOIMENTOS: 

A participante da oficina, . Marinésia Cruz, moradora do Jardim Yeda, conta 

que a atividade foi excelente .  “Estou fazendo parte da oficina.  Esse curso que fizemos 

aqui, foi uma maravilha, porque eu nunca tinha colocado a mão numa máquina de 

costura, e hoje como podem ver, aqui está o meu material. Tudo pronto. E gostaria 

também de dizer que com esse projeto que o PAC está fazendo conosco, está sendo 

muito bom, porque tem vizinhas minhas que eu nem conversava, passava e era um “oi” 

de vez em quando e nada e hoje estamos todas aqui reunidas, trabalhando juntas e 

olhando em prol do nosso bairro que está fazendo pavimento da nossa área Então, foi 

muito interessante e gostaria que não terminasse esse curso aqui hoje, e que vocês 

colocassem mais empreendimentos para que a gente possa fazer outros cursos, 

também por causa que tem muitas pessoas que estavam com depressão e essa 

depressão está indo embora, porque nós somos um grupo muito alegre.” 

DEPOIMENTOS: 

Elione  – Curso de costura  

“Meu nome é Elione , participei da Oficina de Costura do PAC, pra mim foi muito 

importante porque eu não gostava de costurar e detestava, aí eu falei para a professora 

costurar pra mim, né?! Aí ela falou “Não! Você vai sentar na máquina e vai costurar.” Eu 

sentei na máquina e não é que eu consegui costurar?! E não é que eu adorei?! Eu quero 

que tenha mais cursos, porque eu adorei essa turma, a professora é excelente e gente 

boa. E se não fosse vocês do PAC, e trouxessem pra gente essa oportunidade, nós não 

teríamos, a gente agradece a melhoria do bairro, aquele córrego estava horroroso, 

agora o lugar está agradável, muito obrigada por tudo, ajudou muito.” 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


