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Meio ambiente

A moda da preservação

“Estilo: Digital individual”
Ronaldo Fraga

Divino Minas

Inspiração de identidade

I - nº 0

Ateliê, ou melhor, atellier, a
mais nova revista de moda de
Divinópolis. A nossa revista
pretende descobrir de fato
as produções da cidade e
mostrar que, de verdade, tem
gente boa produzindo moda
por aqui.
Tem o pessoal dos cursos de
moda, mas tem a senhorinha
que fabrica no fundo do
quintal aquele bordado que
não há máquina que consiga.
São muitos detalhes, retalhos,
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trabalhos, alhos e bugalhos
numa cidade que é pólo por
diversas vias e que precisa
se descobrir, descobrir seus
talentos.
atellier – uma revista de
estilo, pretende falar de
moda, estilo, identidade,
enfim, procurar nas nuances
o grande lance da cidade.
É na pequenez que se faz
um estardalhaço capaz de
sacudir Minas e encantar o
Brasil, como já acontece.

Está na hora da princesa
virar rainha e sair de baixo
das saias de outras senhoras
e andar por si.
Estilo,
estilete,
retalho,
criação. Muitas vezes são
dos restos que se fazem as
coisas mais belas e gostosas.
Dúvida? Vai me dizer que não
gosta de feijoada, pois é, restos
são restos. É sempre bom. E
criar é sempre bom. A criação
estará presente na revista
através dos novos estilistas,

das novas tendências, cores,
sons, texturas. A moda estará
presente aqui, de corpo e
alma, porque a moda é a
roupa com alma, já dizia
nosso entrevistado desta
edição, Ronaldo Fraga, que
aliás, é o grande mentor
do Divino Minas, que foi
criado para transformar, ou
ao menos tentar, o cenário
confeccionista da cidade.

conseguimos, por enquanto,
são só retalhos.
Nas próximas páginas tem
apenas uma gota do que
acontece na cidade. Serão
quatro revistas por ano, uma
por estação, uma por criação.
Sejam bem vindos.

Revista atellier

Mudança,
palavra-chave
Transformação. Vamos ver se
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arte e cultura

Divino Minas : criação, identidade e cultura
uma estampa tecida, em uma estética

Minas Gerais.

desconhecida ou ainda ousar, e usar, de

Divinópolis sempre foi conhecida

formas e texturas em fotos para pro-

como pólo confeccionista de produção

duzir certas experimentações. Era o que

em larga escala, de modinha, não só

não acontecia em Divinópolis. Era.

em Minas como em todo o Brasil.

Agora este quadro está mudando.

Essa modinha é fabricação da roupa

Desde o ano passado, existe o Divino

sem grande desenvolvimento, tanto

Seja em detalhes, no tipo de linha que

Minas, que é um projeto que pretende

no design como na escolha de tecido

se usa, em um bordado feito à mão, em

ampliar a criação de moda no pólo de

ou estampas. O projeto Divino Minas

Texto: Isabella Santos
Fotos: Nilo Ferreira

Atualmente, é difícil, de fato, encontrar criações que tenham, ou queiram,
algo novo para mostrar.
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surgiu da necessidade de se ampliar

balhar com designers, o que é muito

este olhar para a criação e, para isso,

importante para a moda e para os pro-

o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

fissionais dessa área que agora vêem a

cro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

oportunidade de expansão do mercado.

de Minas Gerais e o Sindicato das In-

Para se criar, de uma flor da manga de

dústrias e do Vestuário de Divinópolis

uma blusa à estampa bordada de uma

(SINVESD) convidaram o estilista

jaqueta, é necessário desenvolvê-la,

Ronaldo Fraga para coordenar o pro-

criá-la com todo cuidado e definição.

jeto, no qual fazem parte seis empre-

É dessa forma que a marca consegue

sas da cidade, que gostaram da idéia,

ter um estilo próprio e reconhecido,

aceitaram participar desse desafio e

ganhando, assim, visibilidade em out-

hoje fazem parte da “grife” Divino

ros locais.

Minas, além de levar o nome da ci-

O

é

sendo desenvolvidos em vários pólos

dade pólo para todo o Brasil.

reconhecido por sua marca e estilo.

de Minas Gerais. Divinópolis foi a

As seis empresas participantes, atual-

Suas coleções são bem trabalhadas,

escolhida dessa vez. Um dos focos do

mente, do projeto são: Cactus, J. Eu-

sempre envolvendo temas que variam

Divino Minas, segundo o estilista, “é

rides, Magathus, Pura Mistura, Sinto-

entre moda e música, literatura, cinema

a geração de empregos e renda, mas

nia e Siri.

e o que mais encantar. O estilista

o principal é a reafirmação cultural, é

Um dos pré-requisitos para participar

contou que o projeto foi encomendado

proporcionar às empresas a criação de

do Divino Minas era a empresa já tra-

pelo SEBRAE, que tem projetos

suas marcas, dando-lhes identidade,

estilista

Ronaldo

Fraga

gerando o estilo de cada confecção”.
Cria-se um novo olhar sobre o
modo de se fazer a moda daqui. As
referências são inúmeras, tanto que, na
primeira edição, o tema escolhido foi
Adélia Prado. O diálogo entre moda e
literatura, já experimentado por Fraga
em suas coleções, deu certo também
no Divino Minas. Tanto que já chegou
ao terceiro número.
Em sua segunda edição o tema foi
Arquitetura e Urbanismo. Cada curva
da cidade, cada prédio, cada pedra no
chão, na badalada dos sinos, via-se um
espaço de moda, uma lacuna para o desenvolvimento de uma criação. Na terceira edição, a ser lançada neste mês, o
tema do Divino Minas é Transformação. Dentro desse eixo temático, cada
empresa dá o seu foco, como revela
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Nilza Luz, estilista da Magathus, uma

o Brasil. Ronaldo Fraga disse que era

das empresas participantes do projeto:

importante agregar o nome da cidade

“O primeiro tema desenvolvido por nós

ao nome do Estado, pois, segundo ele,

foi a casa do corpo, brincando com o

“a marca Minas é muito valiosa e pou-

tema do segundo lançamento, Arquite-

co usada, e tem uma credibilidade no

tura e Urbanismo. Já dessa vez o tema

setor de moda e confecção no país”.

é Transformação, nós trabalharemos com poesia e

E agregando os dois nomes, vêse a possibilidade de entrar e
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moda, reconhecida em todo

O estilista disse que
para que de fato haja

mudança é preciso perder o preconcei-

O que Divinópolis ganha
to de pensar que tudo que tem conceito com este projeto?
e é bem elaborado não é comercial. Ed
Rodrigues(foto), designer de moda da
Sintonia, outra empresa participante,
diz que “o mais difícil é criar um conceito de uma coleção, encontrar o
tema e conseguir trabalhar aquilo de
forma comercial, porque

de forma

conceitual é mais tranqüilo, pois você
pode brincar mais com seus desejos,
com aquilo que você procura na roupa”. Este é um dos desafios das empresas. Tentar tocar as pessoas, fazer com
que elas desejem as peças e percebam
em cada uma o tratamento e seu desenvolvimento. Afinal de contas, a roupa
é essencial. É uma segunda pele. É a

O que cresce com o Divino Minas é a
credibilidade das produções que agora
são mais cuidadosas e bem exploradas,
e também o mercado para os designers,
os profissionais que fazem as criações
e determinam suas variações. “Eu acho
muito importante quando se trata de
designer porque é uma coisa nova para
a cidade e para o desenvolvimento das
confecções. Tema, unidade, era o que
faltava porque Divinópolis era um pólo
de confecção reconhecida, mas estava
levando a fama de “modinha” e cópia.
Então esse projeto é legal porque uma
puxa a outra e eu acredito que isso
influencia na busca por uma identidade

casa do corpo, nossa proteção.
mais próxima”, esclarece Léa Borges,

Ed Rodrigues - designer de moda

designer gráfica da Magathus.
Além de engrandecer o nome de
Divinópolis no resto do Brasil em
feiras e desfiles como o Fashion Rio
e São Paulo Fashion Week, o Divino
Minas “tem um leque de acontecimentos que ainda estão por vir. Então, é
necessário que as empresas tenham
persistência e perseverança para poderem se firmar e amadurecer no mercado”, afirma Cida Malta, empresária
e proprietária da Sintonia.
O Divino Minas, então, marca uma
revolução na criação da moda na ci-

dade pólo, e esse projeto se faz importante porque mostra uma nova
cara e atitude para Divinópolis, que
agora começa a se firmar como pólo
produtor e criador de moda. Nomes
como o de Ronaldo Fraga são de
suma importância para que projetos como esse possam, de fato, se
firmar. E por que escolher alguém
como Ronaldo? Porque sua forma
de criação é sempre exuberante e
bem trabalhada, ele sempre consegue demonstrar o jeito Ronaldo
Fraga de produzir moda, era exatamente o que faltava à moda da
cidade. Uma criação que chame a
atenção, não por ser de baixo custo, mas por ter sido pensada e desenvolvida com todo o cuidado.

Do plágio à criaçã

Texto: Amanda Brandão

Muito antes de a roupa que você
provavelmente está usando ter
chegado à vitrine e ter encantado
você, foi realizado o processo de
criação. As coleções são o resultado
de diversas etapas de produção
que se inicia na pesquisa de cores,
tecidos, materiais até as passarelas
para, então, ﬁnalmente, chegarem às
lojas.
Detectadas nas grandes e principais
capitais da moda internacional do
Hemisfério Norte como Paris, Milão,
Nova Iorque e Tóquio, as tendências
são lançadas no hemisfério Sul com,
no mínimo, um ano de antecedência,
já que as estações outono/inverno,
primavera/verão ocorrem de maneiras inversas.
Pelas ruas, nota-se uma variedade
de produções que na verdade são
modelos criados em diversos locais

do mundo e até mesmo o que é exibido pela mídia em ﬁlmes, novelas
e seriados. É cópia. Mas esta passarela está mudando e nela está
Divinópolis que começa a entrar na
rota de criação brasileira a partir do
Divino Minas, como foi dito na matéria anterior.
A pergunta que muitos jovens
estudantes, técnicos do setor
confeccionista e graduandos em
design de moda na cidade fazem é:
“Como Divinópolis é pólo de moda se
apenas reproduz o que já existe?”.
De fato é uma questão bem
instigante para a qual ainda não se
tem uma resposta plausível, mas,
no entanto, é o que provoca na
sociedade um certo incômodo e até
obtém resultados positivos para o
surgimento de criações próprias da
cidade. O Divino Minas surgiu desta
lacuna para melhorar as produções

ão

na cidade e ainda encontrar espaço
entre a cultura e a história da cidade
pelas vias do design, visando a
reaﬁrmar a identidade individual das
marcas e produções paralelas.
Hoje existem dois colégios, uma
faculdade e várias empresas e
instituições como Senai, Cefet,
Faced, Oﬁcina da Moda, Lar das
Meninas, entre outras, que oferecem
cursos proﬁssionalizantes ligados
ao setor confeccionista e design
de moda. Essas organizações são
muito importantes para que haja
discussão e apropriação de coisas
próprias para a produção da cidade.
Entre tantos alunos que participam
dos cursos, muitos se destacam,
como no caso de Eustáquio
Rodrigues, de 22 anos. Aluno do curso
de confecção industrial do Senai,
em Divinópolis, há nove meses,
busca sua carreira proﬁssional como
estilista. Entusiasmado, o jovem
talento conta que seus desenhos são
desenvolvidos através da análise e do
estudo de painéis com as tendências

da coleção lançados no curso e
que, em agosto, irá representar
Divinópolis na Olimpíada Estadual
do Conhecimento•, na categoria de
design de moda, que acontecerá em
Contagem. “O Senai seleciona um
aluno de cada modalidade para que
seja feita essa representação. Não
vejo só como uma competição, mas
também como forma de mostrar o
meu trabalho e conquistar um espaço
proﬁssional antes de sair para o
mercado”, declarou Eustáquio.
Assim como vários outros estudantes, ele percebe que os confeccionistas da cidade não partem suas
produções da etapa principal, ou
seja, a etapa da pesquisa de tendências: “Divinópolis possui um espaço
como pólo de confeccionista, mas
carece de muito estudo e pesquisa
de moda, não de um modo geral,
mas a grande maioria das empresas”, acrescenta.
Seja em Divinópolis, nas cidades
próximas e até mesmo em outros
países, para que se crie) e produza

moda, é necessário que as pessoas
visualizem a importância da pesquisa em tendências e moda, a busca
por referências, estudá-las e criálas antes de lançá-las no mercado.
Divinópolis começa a trabalhar assim
a partir de agora.
• Glossário: • Olimpíada Estadual do Conhecimento: Promovida a cada dois anos,
a Olimpíada do Conhecimento é a maior
competição de educação proﬁssional
das Américas. Realizada no Brasil, há
mais de 20 anos, a Olimpíada congrega
alunos do SENAI de várias ocupações
proﬁssionais e de todos as unidades da
Federação. Os alunos são avaliados segundo critérios de conhecimento técnico
e tecnológico, de qualidades pessoais e
de habilidades. Para que possam participar da Olimpíada, milhares de alunos do
SENAI em todo o país precisam vencer os
desaﬁos da etapa escolar. Os vencedores
desta etapa disputam a de nível estadual,
que em seguida disputam a nacional. A
disputa nacional é realizada a cada dois
anos numa cidade brasileira.
Fonte: http://www.senai.br/br/atividades/

atualidade

Maquinários reféns
da tecnologia
Texto: Amanda Brandão
Fotos: Nilo Ferreira

Leptops, mp3, mp4, mp5,
pen-drive, entre tantos outros
produtos da nova tecnologia
surgem através do aumento
crescente no grau de exigências
do mercado consumidor.
Não só em áreas relacionadas à
música, fotografias, acervo de dados
e facilidade para transportar objetos
de trabalhos, bem como os setores da
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indústria e confecção, é necessário

agilizar a passagem de roupas e out-

que sejam criadas novas tecnologias

ras técnicas ligadas à confecção, en-

para vencer a copetitividade.

curtando o tempo de finalização de

A busca pelo aperfeiçoamento do

uma peça.

processo produtivo, o aumento na

Por meio das inovações tecnológi-

quantidade e a melhoria na produção

cas, muitas das máquinas de cos-

fazem com que sejam lançados no

turar e bordar são eletrônicas, pro-

mercado, diariamente, inúmeros ma-

gramáveis, em que o designer cria

quinários. Essas máquinas são ca-

seus desenhos e, através de soft-

pazes de produzir vários bordados

wares, transfere as informações para

ao mesmo tempo, com alta quali-

o equi-pamento. Essa transferência

dade, cores variadas e, até mesmo,

pode ser feita através de cabos USB,

desenhos diferentes. São capazes de

pen-drive e cartão de memória.

Outras inovações ficam a cargo das

nível de produção mas deve-se pen-

passadeiras de roupas, que possuem

sar que a tecnologia é importante

tecnologia por meio de caldeiras que

sim. Porém ela deve ser adquirida

eliminam o vapor e as mesas que

com cautela, para que não atrapalhe

aspiram o calor e propiciam que o

o desenvolvimento regional, uma

tecido o absorva mais facilmente,

vez que, quanto mais máquina, me-

contribuindo, assim, para uma eco-

nos emprego.

nomia no tempo e na energia.
Criações como essas podem custar
de R$ 2 mil a R$ 80 mil, mas, são
investimentos capazes de fornecer
lucro aos empreendedores como os
modelos nacionais, japoneses, franceses e italianos.
De fato, pode-se perceber que o investimento leva a empresa a outro

ensaio fotográfico

Novos olhares
Texto: Amanda Brandão
Fotos: Nilo Ferreira

Inspirado em tendências e épocas diversas, esta seção nasce para divulgar as criações
produzidas por estilistas, designers e estudantes de moda de Divinópolis e região
Centro-Oeste. Alguns são poucos conhecidos, mas, através de estudos e pesquisas,
são capazes de inovar a moda das ruas e torná-la uma referência da cidade. Nesta
primeira edição da revista atellier, os estilistas Glauciene de Oliveira e Dênis Fortunato Fraga, do SENAI – Divinópolis, foram convidados para expor seus trabalhos.
Novos olhares é o tema do ensaio que você verá na páginas seguintes. Nele, está
representado quatro estilos, de diferentes épocas, que foram produzidos através de
estudos e pesquisas de tendências.
O look Sonhos de menina retrata a inocência da garota se tornando mulher, através
do uso de cores singelas e estampa floral que remete ao romantismo e lirismo em um
ambiente de ingenuidade.
Em um contexto de saudosismo, volta-se no tempo e resgatam-se as formas geométricas da época em que o homem chegou à lua e misturou o futurismo à moda. Este
resgate se mescla, nos dias atuais, com uma pitada de requinte e alta-costura, misturadas com o uso de bob’s e cores vivas demonstradas nos Anos 1960.
O espaço urbano e industrial, com suas ruas, prédios e muros, trouxe para as roupas
os efeitos manchados e sujos, representados no look Grunge, que mostra como as

tribos de rua brincam com as estruturas
over size · e jogam o estilo masculino
para dentro do guarda-roupa feminino.
E, por fim, a lembrança de uma época
em que ouro e religiosidade conviviam
em um mesmo ambiente com a atmosfera sombria em um emaranhado de
brilhos dourados, cruzes e sombras, o
estilo Barroco Gótico.
Enfim, com este ensaio, espera-se conceituar a moda na cidade e reforçar a
necessidade da criação de estilo.
Glossário: · over size – O que esta fora do
centro, ultrapassado, mas que, pela moda,
torna-se utilizável e, lógico, faz parte do estilo de diferentes tribos.

Estilistas: Glauciene Oliveira e Dênis Fraga / Direção de Arte e Produção: Amanda
Brandão / Fotográfo: Nilo Ferreira / Assistente de fotograﬁa: Isabella Santos, Marcelo Marcone e Pedro Ferreira / Modelos: Amanda Ferreira, Ana Tereza, Fernanda
Galdino e Renato Esteves / Make up e hair: Amanda Brandão / Iluminação: Ramon
Assis / Making off: Isabella Santos e Pedro Ferreira / Locação Senai e Praça Benedito
Valadares(Divinópolis) / Agradecimentos: Padaria Pão de Mel, Senai, Van Gogh Modas

comunicação - tom sobre tom

O Velho Oeste de Minas
e seu angu, feijão e “cover”
Por Guite Guimarães – Músico e Professor
modal.contatos@gmail.com
www.gravatorio.com
Ilustração: Renato Faria

É quase um clichê dizer que moda/comportamento e música estão intimamente
ligados, se relacionam e se retroalimentam.
Talvez fosse pretensão demais querer responder quem veio primeiro nesta história:
correríamos o grande risco de nos perder
num debate do tipo “o ovo ou a galinha”,
ou pra quem ainda se lembra, em um efeito
“tostines” (“vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais”,
lembra?).
Fato é que as relações entre o universo musical e o comportamento vão muito mais
além de trilhas sonoras para esnobes des-
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files de moda e daquele clássico da música
adaptado para o jingle do comercial de carros ou do celular. Embora seja difícil precisar, é possível afirmar que tais relações já
existiam antes da formação de uma indústria robusta de bens culturais, como conhecemos hoje. Se tentarmos apenas remontar o breve século XX, poderemos perceber
que as relações entre música e padrões de
comportamento são marcados por revezes
caracterizados de grandes tensões históricas. Passeando pelo tempo, pela música,
pelas modas e pelo mundo, nosso percurso
incluirá breves exemplos que podem ilustrar melhor do que trato aqui.
Podemos partir da história do samba que, de
música ligada aos batuques e às populações
negras periferizadas, vista com preconceito
e como manifestação digna de repressão,

passou ao gosto das elites brasileiras, sendo
identificado a partir da segunda metade do
século XX como a música “tipicamente
brasileira”. Principalmente amalgamado
ao jazz através da bossa-nova, o samba
reinventado pelas elites transformou-se na
representação da música brasileira diante
da comunidade internacional.
Sempre houve uma fagulha de inovação,
frescor e até de subversão nas criações
culturais que revolucionaram a música e o
comportamento (e, portanto, a moda) durante o século XX. Tais criações sempre
estiveram permeadas por uma tensão entre
as culturas do underground•, de um lado, e
o establishment•, de outro. Até que um dia
as gravadoras e a mídia em geral descobriram que era mais fácil criar um “artista” do
que ter de lidar com as excentricidades e os

egos dos reais artistas. Ou até que algumas
bandas percebessem que era obviamente
mais fácil tocar músicas alheias do que
criar suas próprias.
O contexto em que vivemos em Divinópolis é impregnado de uma cultura cover•.
Divinópolis sempre se representou como
uma Belo Horizonte em miniatura, a
começar pela sua “savassinha”. Os artistas
daqui também não se pautam por menos.
O leitor com certeza perderia de conta, se
se atrevesse a contar quantos grupos cover
e quantos artistas claramente derivativos se
encontram na região. Trata-se de uma cultura da reprodução, e que é perpetuada num
âmbito mais amplo pelo jabá• geral em que
se encontra a mídia radiofônica e televisiva
brasileira.
Isso quer dizer que todo o ímpeto de inovação que poderia existir, está sendo gasto
numa cultura do macaqueamento da música e da atitude fake• imposta pelas grandes
mídias. A música e a moda daqui dizem
isso: são cópias em massa da “maior moda/
banda dos últimos tempos da última semana”. É a confecção genérica transportada
em sacolões. Somos um pólo da moda? So-

mos referência cultural? Duvido!
Mas felizmente a vida inteligente resiste
nas redondezas. Se você, caro leitor, observar bem, vai trombar por aí com artistas
honestos realmente empenhados em tecer
um trabalho autoral e, em certa medida,
original. Posso citar apenas alguns exemplos, correndo o risco e a injustiça de deixar
outros tantos de fora: Pedro Flora, Markinho Gomes, Tele, Mull, Modal, La Sangria,
Aura, Anarkaos, Teto Preto, outros mais
consagrados como Jubarba e Gê Lara...
Enfim, são artistas que guardam pouco em
comum, a não ser o fato de investirem naquilo que eles mesmos criaram, e isso faz
toda a diferença!
Afinal de contas, tendências inovadoras
têm de partir de algum lugar, e a “regurgitância” do mundo cover com certeza não
nos levará a novos caminhos. Os clássicos
do rock ou da música popular não nasceram
clássicos. As tendências da moda e do comportamento, muito menos. Foi preciso que
a princípio alguém ousasse fazer algo novo
ou no mínimo diferente da mesmice entediante que vira e mexe assola o mundo.

Glossário: •Cover: expressão referente à versão
ou regravação de uma música por um outro
artista que não aquele que a compôs. Hoje, designa também bandas e artistas
que atuam no mercado como meras cópias de
um ou vários artistas, apenas
reproduzindo o repertório de outrem.
•Underground: subterrâneo, clandestino; aqui,
refere-se às manifestações
artístico-culturais alternativas, independentes,
experimentais, subversivas.
•Establishment: A ordem estabelecida.
•Fake: falso, artificial.
•Jabá: suposta propina paga pelas gravadoras
às rádios e canais de TV para a
divulgação de artistas musicais e execução de
suas músicas.

comunicação - tendência

Com que roupa eu vou?
feites como fivelas arredondadas e correntes irão enfeitar as tendências em camurça, plásticos e couros de toque macio.

Bolsas

Por Amanda Brandão
Publicitária e Produtora de Moda
da Revista atellier
amandacomunicacao@gmail.com

A moda para os pés

Assim como algumas peças de roupas
e cores perpetuam por mais de uma estação, os calçados também não ficam
atrás. Modelos em verniz, plataformas,
sapatilhas, botas na altura do tornozelo e
escarpins são tendências que estão sendo
usadas no outono/inverno e que continuarão com força total na primavera/verão.
A grande atração serão calçados nos tons
azul claro, rosa, verde e principalmente o
níquel que, combinados, tornam o look
mais charmoso. Peças com vazados, cortes
estratégicos, saltos cônicos, acrílicos, en-
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Uma das peças mais indispensáveis
em um look feminino, a bolsa, ganha
um toque de sofisticação. Cores vivas como verdes, azuis, dourados com
acabamentos brilhantes em verniz ou
couro, além dos modelos em camurça decoradas em linhas ou pedrarias,
reforçam a feminilidade das peças.

Roupas

A estação das flores surge repleta de suavidade, romantismo, pureza e poesia, com
seus looks que revisitam o período histórico
do século XVIII no resgate da feminilidade,
em laços, flores, rendas, babados e jabôs.
Na estação quente, as novas propostas
ficam a cargo de muita energia e uma
visão futurista com roupas pouco convencionais, com cortes diferentes que fazem
lembrar os robots, em assimetrias e associações de jogos bi e tri colores. Os estilos futuristas em tons pratas, dourados,
perolados, azul e verde em tons variados
– principalmente, os fortes, vivos e bril-

hantes – estarão em alta nessa temporada,
além de looks em tecidos e brilhos metálicos , que pretendem valorizar a tecnologia.
As cores que predominarão nas vitrines
serão: o branco que varia da tonalidade
pura ao quase bege e pede a exploração
de materiais; e combinações de cores
vivas como amarelo, vermelho e dourado; tons lavados e neutros como azuis
claros, verdes menta e militar; tons terrosos, rosados em padronagem, estampas estilo tribal e náuticas também retornam, assim como roupas cinzas e pretas.
Outra tendência nasce da preocupação
com o meio ambiente, o aquecimento
global que tem agitado o mundo: os tecidos
reaproveitados e a forte aposta nas texturas.
A primavera-verão 2007/2008 surge da
grande mistura das décadas de 80, 70
e grande enfoque na década de 60 com
malhas fluidas, mini-vestidos, leggings,
estampadas, botões grandes forrados e
vestidos em linha A. Os grandes hits da
estação são os mini vestidos, calças, bermudas e shorts com corte de alfaiataria.
As dicas estão aí, agora é escolher
a que melhor combina com seu estilo e usar e abusar da criatividade.

Somos diversos

comunicação - diversidade
Por Agnel Marques - jornalista
agneljornal@yahoo.com.br

Voltei gripado de um fórum em Belo Horizonte no meio deste outono confuso. Gripe é
uma coisa que todo mundo já teve ou ouviu
falar. Os sintomas são os mesmos, mas cada
organismo a recebe e reage de uma forma
diferente. Podemos tratar o assunto da gripe
como algo diverso, para entendermos que a
diversidade é algo bastante abrangente.
Voltando ao fórum de BH, tratava-se do
Fórum Regional dos Pontos de Cultura• de
Minas Gerais. Pontos de Cultura dão iniciativas das mais diversas que promovem manifestações culturais, ações e reflexões sobre
elas, em todo o país, apoiadas, por meio de
edital, pelo Ministério da Cultura.
Lá, diversas pessoas, todas ligadas a algum
ponto, discutiam sobre questões de interesse
de todos. Mesmo sendo pessoas que desenvolvem ações semelhantes, são comunidades,
realidades históricas diferentes. Por exemplo,
muitos grupos trabalham com o Hip Hop•,
mas cada grupo com suas peculiaridades, ou
seja, uma diversidade do Hip Hop, um mesmo movimento.
Estou querendo dizer duas coisas. A primeira
é que quando se fala em diversidade não se
pode prender somente à cultura. As diferen-

ças, o que caracteriza a diversidade, estão
nos animais, nas pessoas, nos equipamentos
eletrônicos, enfim, estão no outro.
A segunda coisa é que as diversidades se
multiplicam – agora falando das diversidades
culturais –, e uma mesma expressão cultural
como a congada, o Hip Hop tem diferenças
entre grupos e regiões que devem ser observadas.
Diverso é o que somos, enquanto biológicos e culturais. Não há “pureza” que resista
invicta às trocas do tempo. Há, porém, as
que se limitam, se fecham e insistem em se
dizerem exclusivas, de poucos, especiais.
Engano. A vida é viva e diversa. Como opiniões. Importante promover o diálogo entre as
diversidades para contribuir com um desenvolvimento do todo, não apenas de partes, e
ainda não apenas celebrar a beleza de suas
existências.
É preciso respeitar toda e todas as diversidades. Respeitar a diversidade é reconhecer
e respeitar o outro.
GLOSSÁRIO:•Ponto de Cultura: é a referência
de uma rede horizontal de articulação, recepção
e disseminação de iniciativas e vontades criadoras. Uma pequena marca, um sinal, um ponto sem
gradação hierárquica, um ponto de apoio, uma
alavanca para um novo processo social e cultur-

al. Como um mediador na relação entre Estado e
sociedade, e dentro da rede, o Ponto de Cultura
agrega agentes culturais que articulam e impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades,
e destas entre si.
Fonte: http://www.cultura.gov.br/programas_e_acoes/programa_cultura_viva/
pontos_de_cultura/index.php

•Hip hop: emergiu no final da década de 1960, nos
subúrbios negros e latinos de Nova Iorque. Estes
subúrbios, verdadeiros guetos, enfrentavam todo
tipo de problemas: pobreza, violência, racismo,
tráfico, carências de infra-estrutura, de educação,
entre outros. Os jovens encontravam na rua o único espaço de lazer e, geralmente, entravam num
sistema de gangues, as quais se confrontavam de
maneira violenta na luta pelo domínio territorial.
Existem quatro elementos básico no Hip Hop: o
grafite, o rap, o DJ e os B.Boys.
Fonte: www.realhiphop.com.br/

comunicação - fotograﬁa
Por Alexandre Lopes

Professor da Disciplina de Fotograﬁa nos
Cursos de Comunicação da Funedi/UEMG
e Professor da Disciplina de Fotograﬁa de
Moda na Universidade Fumec.

De todas as formas que tento direcionar
meus pensamentos a respeito de um ou
outro termo para definir os caminhos da
produção de imagem nos dias de hoje,
sempre tenho a preocupação de relatar
as constantes disputas a respeito de novas tecnologias, as mudanças de comportamento do mercado consumidor na
atualidade e até mesmo a redução de
emissões poluentes. Esta última talvez
seja objetivo a ser alcançado pela indústria da fotografia, mesmo que isto não
seja devidamente divulgado. Isto é e tem
certo glamour na profissão, esta preocupação com o futuro.
A maioria das pessoas pensa que trabalhar com fotografia requer desprendimento, ousadia, curiosidade, etc. De
fato isso tudo é pré-requisito, mas o que
importa no fim é o suor que a dedicação
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É imagem, o que É?
a qualquer atividade profissional necessita. A fotografia não fica para trás.
Quando um aspirante a fotógrafo percebe que terá de definir em que campo
vai atuar, novamente o leque de opções
à sua frente se estende de tal forma que
muitos até se confundem, uns se especializam, outros até mudam de rumo,
mas receber o reconhecimento do exigente mercado (isto não quer dizer que
este mercado seja profissional) leva
tempo, e haja trabalho (leia-se também
como investimento) para que as dúvidas,
os macetes, todos os “truques” e até mesmos os erros possam ser transformados
em alguma espécie de linguagem para
que no futuro sejam aproveitadas.
Em qualquer sociedade, a produção de
fotografias desperta interesse seja aqui
ou na China Independente da região planetária. Ela é sucesso desde sua invenção
“oficial”, em 1839, na França. Nesta época, no auge da Revolução Industrial, as
imagens geradas pelo novíssimo processo
aconteciam alucinadamente conquistando
novos consumidores que se apaixonam

pelo novo método de re-gistro. Lembrando que é neste cenário que nasce um
outro tipo de revolução: a da moda. Este
casamento de imagem com costumes de
vestir torna-se perfeito e atesta a própria
base da sociedade da qual desfrutamos
hoje em todos os sentidos.
Esta relação já dura algo em torno de
170 anos aproximadamente, e não quero
neste momento qualquer previsão de
quanto tempo ainda vai perdurar. Torço
pela eternidade, neste caso.
Tão complexo como definir o que é
produção de imagens é, ou talvez possa
ser, definir o que venha a ser moda. Ambas as atividades exigem um período de
reconhecimento, ou melhor, de aprendizagem histórica e técnica, por exemplo, que julgo de importância crucial
para um futuro profissional que no mínimo pretende permanecer estável dentro
de um mercado ao qual se pretende trabalhar. São nestes itens (repito: técnico,
histórico, cultural, conceitual, etc.) que a
importância de domínios específicos fica

armazenada as mais discretas diferenças
para que no decorrer de sua produção
seja distribuída da maneira mais inteligente possível. Por isso, defendo não
abrir mão delas e conhecer e reconhecer
a cada instante somando novas estratégias de trabalho. Resultado: a pesquisa
tem de ser eterna e fazer parte da metodologia das atividades. O que às vezes
pode dar errado é que grande parte dos
pretendentes ignora alguns passos, o que
geralmente faz com que este aspirante
reveja seus caminhos com possibilidade
de alterá-los.
Como não me julgo suficientemente esperto para abranger outros campos da
produção de imagens (pintura, escultura,
gravura, impressão gráfica, etc.), vou me
deter em apenas relatar o que me é mais
comum: a produção de imagens fotográficas e especialmente as imagens de
moda. Esta espécie de mágica real que
conquista a todos, mas também ilude
muitos ainda hoje, tem muito de mistério
e, é claro, tudo tem relação com os mais
profundos sentimentos humanos, como a

fantasia, imaginação, adoração ou mesmo do fetiche, digamos, em um julgamento mais contemporâneo. Explorar as
“outras realidades” faz bem para o ego
de todos que estão envolvidos no fazer
imagens de moda. Pense bem, quem
não quer trabalhar com desejos? Penso
que todos esses profissionais desfrutam
de um certo poder de multiplicação de
prazer. Afinal, podem-se contar quantas
vezes alguém já viu fotos de moda que
não sejam produzidas desta maneira?
Demonstração de culto ao prazer? Sim.
Sejamos realistas: vivemos para desfrutar prazeres. Nós que trabalhamos com
imagens, por instinto, temos de estimular
e naturalmente proporcionar o prazer visual ao público. É o que nos resta fazer.
Mãos à obra.

comunicação - divina moda

Por Cáritas Oliveira - Produtora
de Moda
caritascomunicacao@yahoo.com.br

Divinópolis chama a atenção pelas inúmeras confecções existentes em toda a
cidade e é reconhecida em todo o Brasil
como produtora da chamada “modinha”.
Segundo G. Tarde*, a moda é essencialmente uma forma de relação entre
os seres, um laço social caracterizado
pela imitação dos contemporâneos e
pelo amor das novidades estrangeiras.
Não há sociedade senão por um fundo de idéias e de desejos comuns; é a
semelhança entre os seres que institui
o elo da sociedade, a ponto de ele afirmar que é “a sociedade da imitação”.
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A moda em Divinópolis é produzida
com o objetivo de sobrevivência e não
como criadora de moda. As roupas são
produzidas em série e falta criação de
um estilo, de uma identidade. As cores
e os tipos de tecido são utilizados baseando-se nas tendências externas. Não
há estilistas na maioria das empresas.
Se não há este profissional, a criação
é escassa: a roupa é cópia. Quando há
o emprego do estilista, ele é da capital,
Belo Horizonte. O profissional da cidade ainda não recebe o devido valor.
Tudo tem relação direta com os investimentos que a confecção tem de fazer
para ter um profissional da moda em
sua empresa. O estilista tem a função de criar, fazer adaptações, tornar a
roupa vendável e propor novas peças.
A moda é uma lógica social independente dos conteúdos; todas as
condutas, todas as instituições são
suscetíveis de ser levadas pelo espírito de moda, pelo fascínio do
novo e pela atração dos modernos.
A questão é que a cópia feita em
Divinópolis não é uma cópia que utiliza

a figura do estilista para fazer uma releitura e adaptações. As roupas não são
criadas com critérios de qualidade em
relação à modelagem e de qualidade nos
tecidos e aviamentos. Se não há investimento na matéria-prima utilizada, não
há na formulação do conceito da coleção
criada e muito menos investimentos em
campanhas de publicidade. A moda em
Divinópolis não cria para ninguém,
tanto mais representa a loucura estética
desinteressada quando ela melhor corresponde aos interesses de Marketing.
Esta falta de investimento em um
produto de qualidade impede que a economia local se expanda e que circule
entre moradores e profissionais da cidade, como estilistas, modelos, maquiadores, produtores de moda, fotógrafos,
agências de publicidade, gráficas, jornais, sites e mídias em geral, além dos
estudantes de moda, que começam
a surgir no cenário divinopolitano.

meio ambiente
O aquecimento global é uma dura realidade
que atinge milhões de pessoas mundialmente. A preservação do meio ambiente se
faz necessária para o bem - estar do planeta,
mas, infelizmente, o homem esqueceu que
é parte deste meio. É importante, neste momento, pensar que a conservação do meio
ambiente deve ser feita coletivamente. A
interdependência, além de ser um benefício para a humanidade, pode ser um ponto
de partida na utilização correta de diversos
materiais que a natureza ou o meio artificial
oferecem para a criação de diversos objetos
que além de decorar, podem se transformar
em acessórios, bijuterias e roupas.
Divinópolis, cidade com mais de 200 mil
habitantes, é o pólo da confecção do Centro-Oeste Mineiro e que, por este motivo,
produz toneladas de lixo com os retalhos
que sobram das fábricas de costura e diversas confecções espalhadas pela cidade.
Pensando nisso, a Associação dos Artistas
e Artesãos de Divinópolis criou o projeto
Reciclarte, que visa a criação de oficinas de
técnicas artesanais com aproveitamento da
grande demanda de lixo de retalhos existente
na cidade.
O Reciclarte oferece oficinas de tecelagem,
patchwork·, fuxico, amarradinho, crochê,
decupagem e pintura em tecido que são

A moda da preservação
Luana Amaral

ministrados por artesãos da Associação..
Essas oficinas são realizadas em duas entidades sociais sem fins lucrativos: Casa de
Assistência ao Menor Divina Luz, no bairro
Santa Rosa, e Congregação do Bom Pastor,
no bairro Candelária. Além de fazer um trabalho social importante, este tipo de atitude
deve despertar o interesse pela conservação
do espaço, que é todo o meio. A preservação
deve partir de algum lugar.
A dona de casa Soraia Ribeiro, aluna das oficinas de tear e crochê já produziu vários objetos para sua família como bolsas, tapetes,
inclusive boleros para suas netas. “Eu fico
feliz com projetos como este porque gosto de
costurar, principalmente com retalhos, pois
o que seria jogado fora eu consigo transformar em outra coisa”, explica a dona de
casa.
A moda, então, no momento em que o mundo se encontra à beira de seu fim, aprende
a reciclar. Essa é uma atitude inteligente
que, além de preservar e conscientizar, não
dispensa o glamour e a versatilidade. Bolsas de variados tamanhos, modelos, cores e
materiais como o jeans, fuxico, malha, entre
outros, estão disponíveis no mercado, e são
inúmeros os estilos, um para cada ocasião, e
a maioria, é feita pensando no meio ambiente, pois se utilizam de materiais que seriam

descartados.
Além das roupas e bolsas, as bijuterias são
elementos que fazem parte desse universo
da moda consciente. Sementes são utilizadas
para a produção de colares e brincos. Com
anéis de latas de alumínios, são criados diversos produtos, como bolsas, broches, detalhes
de uma roupa, entre outras utilidades. Depende da criatividade de cada um.
Preservar está na moda. Com o reaproveitamento de matérias-primas, todo mundo lucra, principalmente o meio ambiente. Agora,
custa pouco para preservar o planeta, basta
ter bom censo e criatividade, e atitudes como
a dos artesãos devem ser seguidas, pois, além
de gerar conhecimento sobre a produção de
peças, ajuda a conscientizar na preservação
do meio ambiente.
Glossário: ·A tradução literal de patchwork
é trabalho com retalhos. É uma técnica que
une tecidos com uma infinidade de formatos
variados. O patchwork é a parte superior ou
topo do trabalho, já o trabalho completo é o
acolchoado, formado pelo topo mais a manta
acrílica e o tecido do fundo, tudo preso por
uma técnica conhecida como quilting ou acolchoamento.
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Patchwork

expressão social

moda solidária
Texto:Amanda Brandão
Isabella Santos
Fotos: Nilo Ferreira

Desemprego, falta de moradia, baixa escolaridade, fome,
violência e poucas perspectivas de crescimento são algumas
das deﬁciências presentes no cotidiano de milhões de
brasileiros. Antes de qualquer coisa, é necessário perceber
que, se um indivíduo não tem emprego, não tem alimento, ele
não consegue se ver além daquilo no qual se transformou.

Este tipo de situação, em algumas vezes,

presas da cidade, implantou o Projeto

mão de obra dos alunos e o fornecimento

serve de estímulo para que algumas em-

Moda Solidária em seu curso de con-

de tecidos e linhas pelas empresas. Os

presas realizem atividades capazes de

fecção, que tem por objetivo principal

maquinários e o espaço são cedidos pelo

contribuir para reverter essa realidade.

capacitar jovens interessados em moda e

Senai, que beneficia pessoas carentes há

Foi pensando assim que o SENAI – Ser-

beneficiar entidades carentes com a doa-

aproximadamente quatro anos. Segun-

viço Nacional de Aprendizagem Industri-

ção das peças confeccionadas no curso.

do a instrutora do curso de confecção

al – de Divinópolis, através de reuniões

O trabalho é feito por adolescentes e jo-

do Senai, Adriana Tavares, o Moda

com sindicatos e a FIEMG – Federação

vens com a faixa etária que varia entre

Solidária propicia a esperança de uma

das Indústrias de Minas Gerais – e em-

17 e 23 anos de ambos os sexos. Une a

vida melhor a quem precisa: “O pro-

jeto é de grande prestígio, pois, através

precisa neste ato de doar”.

dele, cada ser humano pode doar um

Projetos como esse devem ser reconhe-

pouco daquilo que sabe em benefício

cidos pela iniciativa, pois, além

do próximo, e nós, como escola, abra-

de ajudar enti-

çamos a idéia da doação e conscien-

dades, propicia

tizamos nossos alunos a participarem. A

aprendizado a

doação, em qualquer área, é importante

adolescentes

em qualquer lugar”, ressaltou Adriana.

e jovens que,

Uma das alunas do projeto, Juliana Al-

em algum mo-

meida, de 19 anos, conta que este é o

mento, não veriam

primeiro ano que participa do Moda

perspectivas de co-

Solidária e que, além de ajudar pessoas

locação no merca-

carentes, aumenta seu aprendizado em

do de trabalho. Essa

costura e diz também que o projeto con-

é a importância de uma boa iniciativa,

tribuirá para seu ingresso no mercado de

que ajuda não só o indivíduo, mas a co-

traba-lho: “Em casa, todos têm me in-

munidade como um todo. É um ponto de

centivado. Já produzi roupas para mim

partida para a nova geração de criadores

a partir do que aprendi no projeto. Par-

de moda da cidade

ticipar do Moda Solidária é uma causa
nobre, é sempre bom poder ajudar quem

estilo:
Entrevista :Amanda Brandão e Isabella Santos
Texto:Isabella Santos
Fotos:Nilo Ferreira

Manhã de quinta-feira, penúltimo dia da FIMAPEV – Feira
Internacional de Máquinas e Equipamentos do Vestuário,
evento importante para Divinópolis. Naquele dia, quente,
por sinal, a equipe da revista atellier teve uma missão que
no início pareceu impossível, mas que, no final, deu certo:
conseguimos conversar com o estilista mineiro Ronaldo
Fraga, um dos responsáveis do projeto Divino Minas, que
dá auxílio à criação de identidade e marca de algumas confecções de Divinópolis.
Seguimos, então, rumo ao galpão de eventos, onde seria realizada a entrevista. Por ali ficamos, conversando, espiando
alguns estandes, já que às 10h30 estava tudo fechado. Só estávamos nós e a ansiedade de conversar com o estilista. Às
12h, eis que surge um carro. No banco do passageiro, o as-
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de Divinópolis, Francisco Vilela; no
volante, o próprio Ronaldo, que chega
com óculos Prada•, de lentes vermelhas, que também era a cor da blusa
dele. Calça preta, tênis All Star verde
limão com detalhes alaranjados. Foi
aí que a entrevista, de cinco minutos,
começou. Ele nos recebeu super bem.
Foi a primeira personalidade entrevistada para nossa revista. Era o início
dos trabalhos da atellier.
Revista atellier – Quando começou o
projeto Divino Minas?
Ronaldo Fraga – Bom... foi um projeto
encomendado pelo SEBRAE. Eu já
venho trabalhando em diversos pólos,

desenvolvendo alguns projetos, cujo
foco principal, além da geração de
emprego, aumento de renda e o fortalecimento das marcas nos pólos, visa
uma reafirmação cultural. E, com base
nisso, o SEBRAE me pediu um projeto
para Divinópolis, e aí chegamos ao Divino Minas. Daí foi feita uma seleção
de marcas dentro do pólo, marcas que,
de alguma forma, viessem investindo
em design, que tivessem uma equipe
de desenvolvimento de produto, tivessem buscando qualidade. Então, chegamos nesse número de seis marcas,
que eu acredito que seja um ideal para
se trabalhar, embora não seja um grupo
fechado, pois, de tempos em tempos,
marcas vão sair, marcas vão entrar.
Revista atellier – E o nome do projeto?

RF – Bem... o nome Divino Minas
também foi proposto por mim. Ele
brinca com o nome da cidade, mas ele
vende principalmente a marca que, eu
acredito, nós temos e que é extremamente valiosa e que usamos muito
pouco, que é a marca Minas. Minas
ainda tem uma credibilidade muito
grande no setor de moda e confecção
do país...
Revista atellier – E o objetivo do
projeto é se voltar para a identidade do
local mesmo...
RF – É construção de identidade de
marca. O que eu deixo claro é assim:
as marcas, os modelos não são criados
pelo Ronaldo, eu não crio os modelos,

minha mão às vezes coça para desenhar ou sugerir alguma coisa (risos),
mas o negócio primeiro é levar o passo-a-passo da construção de uma peça,
de uma identidade de marca ou de
um espírito de design dentro das confecções, para que as pessoas se familiarizem mais com isso. Infelizmente,
ainda no Brasil as pessoas têm uma
errônea expressão, um conceito errado
de que tudo que tem design, tudo que
tem conceito não é comercial, e isso é
ridículo. Hoje, o design e o conceito
são uma necessidade básica de sobrevivência no mercado. Tanto nacional
quanto internacional.
Revista atellier – Você gosta de trabalhar com literatura nas suas coleções.
Por que esse tema?
RF – Eu gosto de trabalhar com tudo
o que se relaciona à manifestação.
À manifestação do pensar. Porque a

moda... o que difere a roupa da moda...
roupa é uma coisa e moda é outra... as
pessoas confundem, as duas se cruzam
o tempo inteiro, mas a moda é a roupa
com alma, é a roupa que dialoga com
o tempo, é a roupa que envolve, que
traz pesquisa, que traz análise e eu
acho que tudo pode influenciar uma
coleção de moda, literatura, cinema,
comida, o mundo contemporâneo,
com desejo de futuro, enfim... tudo
pode se tornar uma coleção de moda.
Particularmente, amo a literatura, e
amo a música também; então, você
verá sempre nas minhas coleções
música e literatura, as duas de braços
dados, são as manifestações que eu,
Ronaldo, escolhi para a marca Ronaldo Fraga. Agora, é claro que cada
marca vai escolher e construir o seu
play round•.
Revista atellier – Então, para finalizar, nos dê a sua definição de estilo.

RF – Bom... a definição do estilo está
ligada à digital, a digital individual de
cada um, então, essa digital individual
é expressa em suas escolhas, na escolha do vestir, na escolha do morar,
na escolha da forma de se relacionar.
Então, é esse conjunto de elementos
que se chama estilo, que se define por
estilo, é aí que às vezes uma roupa
que se coloca em duas pessoas quase
que iguais no tipo físico, essas roupas
vão ser diferentes, elas vão ganhar
uma alma diferente, e isso vem muito
por conta dessa digital individual de
cada um.
Glossário: • Prada – é uma marca ita-liana
de muito prestígio mundial. No início de
sua história a grife era especializada em
malas de viagem, bolsas e artigos de couro.
Porém, tudo mudou quando a direção da
marca passou para as mãos da sobrinha de
seu dono, Miuccia Prada. A estilista, em sua

juventude, participou de movimentos estudantis e quis trazer para suas coleções uma
mulher inteligente, bem informada, ousada e
inovadora, bem diferente do estilo feminino
e sensual pregado pelo seu conterrâneo Gianni Versace. Logo em seu primeiro desfile
de prêt-à-porter, Miucchia causou impacto
e ganhou importância. Hoje em dia, ela é
considerada a papisa da moda. Até a todapoderosa editora da revista Vogue americana, Anna Wintour, chegou a declarar que
“Prada é o único motivo para alguém assistir à temporada de moda em Milão”.Essa
grife italiana também possui outras marcas,
como a Miu-miu, voltada para um público
mais jovem.

•Play round – ponto de partida da
empresa para o desenvolvimento de
uma coleção.
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onversa, bate-papo, troca de informação, de experiências, de sonhos, de brigas, de amores!
Esta é a seção onde você poderá escrever sobre o que gostou, ou não na revista atellier.
Como esta é a primeira, só para sentir o gostinho de ﬁrular, quem estréia a seção somos nós...

Isabella diz: a experiência de fazer uma revista foi muito boa, porque consegui compreender a complexidade de se criar
um meio capaz de transformar, ou melhor, fomentar discussões sobre nossa divina moda. Este foi o desafio desde o início.
Sinto que estamos no caminho certo.
isabella.csj@gmail.com
Nilo diz: valeu muito mesmo esta experiência. Neste momento eu percebo o quanto somos criativos e capazes de produzir
coisas legais. Uma das mais interessantes foi a produção do ensaio fotográfico. Gostei muito e tudo isso serviu de inspiração para o desenvolvimento do projeto gráfico da revista, que é inovador sim, sem perder o foco do que é essencial, do que
deve ser planejado e buscado sempre.
nilofearaujo@gmail.com
Marcelo diz: é, concordo. Foi um prazer participar desse projeto, que contribuirá muito para a nossa cidade, o pólo de
Minas Gerais. O meu desafio foi criar um plano de negócios que fosse capaz de traçar as estratégias de desenvolvimento de
nossa revista. Acompanhar a construção gráfica foi outra oportunidade que tive, juntamente com toda a equipe da revista
atellier, de aprimorar os meus conhecimentos como designer gráfico, num projeto que, como pude perceber, tem tudo para
continuar.
marcone@mignet.com.br
Amanda diz: realmente valeu muito a pena todo o nosso esforço. Em pensar que a idéia de se fazer a atellier partiu da
simples construção de textos em sala de aula, que abordasse nossos gostos e preferências, nem dá para acreditar. Hoje, ao
ver em minhas mãos a primeira edição da revista, percebo que as inúmeras noites sem dormir, os estresses e as dores de
cabeça são compensados pela experiência adquirida. Enfim para encerrar esta firulação, espero que tudo dë certo e que
venham as próximas edições.
amandacomunicacao@gmail.com

Mande suas firulas para revistaatellier@gmail.com

Nossos agradecimentos a todas as pessoas que, de alguma
forma, contribuíram para a realização deste trabalho.
Aos professores que, ao longo desses anos, nos ensinaram
e nos mostraram que era possível trabalhar com
Comunicação Social de forma
séria e contribuindo sempre
para o bem estar social, o que
nos fez criar este trabalho.
Aos colaboradores da revista
atellier: Sinvesd, Senai e
Sebrae. Aos colunistas:
Agnel Marques, Alexandre
Lopes, Cáritas Oliveira e Guite
Guimarães. Aos alunos Luana
Amaral e Renato Faria Silva, por

que nunca desistiu, apesar dos problemas: Daniel, Denis,
Elvis, Érika, Marcelo Gomes e Tércia.
A todos aqueles que foram embora para
outros lugares, mas que sempre farão
parte de nossa história: André,
Jacyara, Jaqueline, Lívia, Marcelo
Faria, Milena, Renata, Rodrigo e
Sabrina.
Para finalizar, o nosso muito obrigado
aos orientadores: Bruno Loureiro e
Janaína Visibeli, que nos ajudaram a
desenvolver as primeiras idéias e,
principalmente, a Márcia
Figueiredo e Renata Alencar,
que, com muita paciência, nos

nos dar textos e ilustrações para nossa revista.
Além disso, queremos agradecer aos amigos do Curso
de Comunicação Social, principalmente a nossa turma,

ajudaram a produzir o que antes
parecia impossível: a revista atellier.

