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Este catálogo foi desenvolvido com objetivo de divulgar
 o trabalho de todas e todos que participam da Feira Universidade
Ecosolidária. Em tempos de pandemia, buscamos novas formas de
comercialização, divulgando virtualmente os empreendimentos, 

 contribuindo para que continuem com trabalho e renda.

Este mês nossa edição é alusiva ao Dia Internacional
de Comércio Justo.  Participe desse movimento

mundial favorecendo a prática do preço justo para
quem produz, comercializa e consome.
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Kits de higiene pessoal
para mamães com
esfoliante corporal

(47) 9 9910-7247
Artesã Rita

Associação de Artesãos
de Itajaí

Sabonetes Artesanais

(47) 9 9957-6076
@magift_presentes 

Artesã Magda

Associação de Artesãos
de Itajaí

Artesãos de Barra Velha

Pantwork e costura criativa,
kit para banheiro

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera



Delícias do Vale

Temperos artesanais
variados

(47) 9 9102-6953
Artesã Aline

Dengo Dengo

Calçados feitos
artesanalmente 

(47) 9 9956-3311
Insta: @agape.cal

Artesão José

Coletivo Arte e Resistência 

Figuras modeladas em
Biscuit estilo Funko, Pop
ou personalizadas

(47) 9 8434-6732
Insta: @artemanhasdasil

Artesã Silvia



EcoVida

Espadas e machados
feitos artesanalmente
em madeira

(47) 9 9976-6779
 

Artesão Márcio

Dengo Dengo

Amigurumi: bonecas e
personagens de crochê
com fio 100% algodão

(47) 988756211
Insta: @Senhorakemel

Artesã Maria Carolina

Entrelaçadas

(47) 9 9651-0082
Artesã Ruth

Jogo americano e
faróis decorativos



Mentes Criativas

Amigurumis feitos com linha
100% algodão e fibra de
enchimento siliconada

(47) 996276547
Insta: @n.arteira

Artesã Diane

kit viagem, eco pad, toucas
cirúrgica ou culinária, entre
outros produtos sob encomenda

(47) 9 8482 7902
Insta: @dois1quatro

Artesã Graziella

Entrelaçadas

Mentes Criativas

Roupas para bonecas

(47) 9 9972-5376
 

Artesã Tereza



Celeiro das Artes

Suporte para café 
Placas decorativas

(47) 999354717
Artesã Stefani

Mulheres Agricultoras

Sal de ervas feito de
forma artesanal e
compota de Beringela 

(47) 984231171
Produtora Angelita

Mulheres Agricultoras

Batata doce, aipim e hortaliças
frescos, orgânico, livre de
agrotóxicos

(47) 984231171
Produtora Terezinha



O Dia Internacional do Comércio Justo é comemorado sempre no segundo sábado do mês de maio e,
este ano, o #fairtradeday será no dia 09 de maio. O Fair Trade, ou Comércio Justo, é um movimento

social mundial orientado por valores éticos, sociais e ambientais que promovem o desenvolvimento
sustentável das comunidades locais, na valorização do trabalho e das alternativas economicamente

viáveis, socialmente justas e ecologicamente sustentáveis. O Fair Trade é uma forma de
comercialização baseada na sustentabilidade e na ética, de forma a proporcionar uma concorrência

justa aos produtores que não possuem privilégios e incentivos significativos. 
 

Em 2010 foi instituído no Brasil o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário – SCJS
reconhecendo o comércio justo e solidário como “prática comercial diferenciada pautada nos valores
de justiça social e solidariedade realizada pelos empreendimentos econômicos solidários” (Decreto

7.358/2010).
 

Assim, Comércio Justo e Solidário significa que as relações comerciais com os fornecedores da
matéria-prima e os produtores foram baseadas em transparência, ética e valores humanos, na

preservação da sustentabilidade social e ecológica da cadeia produtiva em questão.


