
l Na máquina de costura, a
dona de casa Joselita Go-
mes, de 52 anos, descobriu
como dar um arremate na
depressão e alinhavar o ca-
minho para voltar a ser feliz.
Ela é uma das alunas do pro-
jeto Costurando o Futuro, da
ONG Onda Carioca, que ensi-
na mulheres de baixa renda
do Terreirão, no Recreio, a
transformarem lona usada
em lindas bolsas.

— Estava mal porque meu
marido tinha morrido e me
sentia muito só. Com a cabe-
ça ocupada, não tenho tem-

po nem de chorar — conta
ela, que aproveitou o emba-
lo para voltar a estudar, fa-
zer aulas de ginástica e de ar-
tesanato. — Depois que
aprender, quero fazer as bol-
sas para vender.

Presidente da ONG e coor-
denadora do projeto, Lucia-
na Ribeiro da Costa diz que
já viu muitas histórias como
a de Joselita nos cinco me-
ses de Costurando o Futuro.

— As aulas acabam viran-
do um refúgio para essas mu-
lheres, que têm, muitas de-
las pela primeira vez, a pos-
sibilidade de conseguir um
trabalho ou uma renda extra
— explica Luciana.

Ela conta, que após o cur-
so de dois meses, a ONG ten-
ta inserir as alunas no mer-
cado de trabalho:

— Algumas estão com a
gente como estagiárias. Ou-
tras foram encaminhadas
para confecções.

Com o futuro
nas mãos
Projeto da ONG Onda
Carioca ensina mulheres
do Terreirão a fazer bolsas
a partir de lona usada
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nas aulas de costura
da Onda Carioca
o caminho para
recuperar a
autoestima.
Ao lado, outras
alunas do projeto
Costurando o Futuro
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