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ATELIÊ MARIA ROSA:
DO  CONSERTO

À CUSTOMIZAÇÃO



O Movimento Assistencial Espirita Maria Rosa é uma 

organização da Sociedade Civil, atuando há 52 anos na 

sociedade, com sede no Taquaral e outra unidade no 

Jardim Campineiro situado na região Norte de Campinas, 

o Jardim Campineiro é considerado uma região de grande 

risco social, a organização atua no serviço de convivência 

e fortalecimento de vínculos, atendendo gestantes, 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

Recentemente passamos a desenvolver um projeto social 

na área de gastronomia – jovem chef. São atendidas em 

média 450 pessoas por mês  com atividades de arte, 

cultura, tecnologia, esporte, lazer e gastronomia. 

Ateliê Maria Rosa: do  Conserto à Customização 

Este projeto foi pensado porque alguns anos atrás, na 

organização que fica no Jardim Campineiro, foi doada uma 

máquina de costura para uma mulher que frequentava a 

organização para tomarem sopa. Esta mulher tornou-se 

arrimo da família usando a máquina de costura que fora 

doada a ela, fazendo consertos e ajustes para outras 

pessoas do bairro e com isso criou seus filhos. 

Este projeto será executado na organização que fica no 

bairro Taquaral, que recentemente foi estruturado e 

organizado o brecho social, com este projeto pretendemos 

qualificar mulheres que já  tenham conhecimento básico 

em corte e costura, para atender as demandas do brechó 

social com consertos, costuras e até  customização dos 

vestuários adquiridos, a fim de contribuir com meio 

ambiente e no reaproveitamento de matérias, sendo eles 

transformados em peças customizadas, e na produção 

peças utilitárias como chaveiros, estojos, necessaires entre 

outros. 

Desse modo, o que propomos é um processo de 

desenvolvimento individual e coletivo voltado para criação 

de empreendimentos de geração de renda, que possam 

promover desenvolvimento do potencial humano, o 

empreendedorismo social e econômico impactando na 

comunidade local.

Entendemos que existem várias formas para que a 

empresa possa apoiar esse projeto: por ser   um projeto 

social com impacto na vida dessas mulheres 

transformando o meio em que vivem e se fortalecendo 

na comunidade, seja com o apoio financeiro para a 

compra dos equipamentos e materiais necessários. Em 

contrapartida ao apoio fornecido pela empresa, a 

organização  se dispõe a participar mensalmente com 

feira e/ou bazar na empresa para exposição das peças 

transformadas ou criadas, para que possam visualizar o 

valor empreendido na organização, bem como 

fornecimento de brindes produzidos pelas mulheres 

para que possam presentear seus colaboradores.   

03 Maquinas Costura Industrial 

R$ 7.779,89 (1 mês)

3 Faixas e 1000 folhetos

R$ 539.00 (1 mês)

Manutenção das máquinas 

R$ 2.000,00 

Material para costura

R$ 1.082.25 (2 meses)

Instrutora MEI 

Salário - R$ 1.920,00

Refeição - R$ 732,00

Vale transporte - R$ 475,20 (1 mês) 

Valor total 12 meses R$ 50.010,29).  
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