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Kits para cozinha, jogos de
tapetes, capas para galões
de água e puxa-sacos

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera

Associação de Artesãos
de Barra Velha

Sais de banho para chuveiro e
sabonetes em barra

(47) 9 9957-6076
Insta: @magift_presentes 

Artesã Magda

Associação de Artesãos
de Itajaí

Associação de Artesãos
de Itajaí

Esfoliante corporal e sabonete
líquido 

(47) 9 9910-7247
Artesã Rita



Grupo Arte do Conserto e
Costura
Vestidos sustentáveis,
confeccionados com resíduos
têxteis

(47) 9 8468-2994
Artesã Elisabete

Coletivo Arte e Resistência 

Figuras e personagens
modelados em biscuit

(47) 9 8434-6732
Insta: @artemanhasdasil

Artesã Sílvia

Coletivo EcoVida

Artefatos feitos
artesanalmente em
madeira sustentável

(47) 9 9976-6779
 

Artesão Márcio



Grupo Delícias do Vale

Bolos, biscoitos e
salgados artesanais sem
glúten e sem lactose

(47) 9 9646-1917
Insta: @tiaa_ale

Produtores Alessandra
e Paulo

Grupo Delícias do Vale

Temperos Naturais

(47) 9 9102-6953
Produtora Aline

Grupo Artistas do Vale

Cosmetologia natural

(47) 9  9638-2879
Insta: @cura.sara

Artesã Pérola



Grupo Entrelaçadas

Toucas diversas em tecido, kit
nécessaires para viagem, ecopads

(47) 9 8482-7902
dois1quatro@gmailcom

Artesã Graziella

Nécessaires personalizadas,
toucas de cozinha e
cirúrgicas 

(47) 9 9933-7382
Insta: @crhomeart

Artesã Cinthia

Grupo Entrelaçadas

Grupo Dengo Dengo

(47) 9  8876-6211
Insta: @senhorakamel

Artesã Maria Carolina

Amigurumis em crochê com
linha 100% algodão e
enchimento de fibra siliconada



Grupo Mentes Criativas

Amigurumis em crochê
com linha 100% algodão
e enchimento de fibra
siliconada

(47) 9 9627-6547
Artesã Diane

Grupo Entrelaçadas

Mini corações para o dia
dos namorados

(47) 9 8463-5866
Artesã Valéria

Grupo Entrelaçadas

Itens de decoração em
madeira e crochê

(47) 9 9651-0082
Artesã Ruth



Projeto Educação para 
a Transformação:
Mulheres Agricultoras
Pães caseiros, legumes, verduras e
raízes livres de agrotóxicos

(47) 9 9712-4248
Produtora Terezinha

Grupo Naveg(ação)

Aromas para carro e casa

(47) 9 8434-6732
Insta: @artemanhasdasil

Artesã Silvia

MÁSCARAS ARTESANAIS
Confeccionadas em camadas duplas de tecido tricoline 100% algodão

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera

ASSOCIAÇÃO ARTESÃOS 
DE BARRA VELHA

(47) 9 8463-5866
Artesã Valéria

GRUPO ENTRELAÇADAS



Fórum Municipal de Economia Solidária de Porto Belo
 

Aqui solidariedade e sustentabilidade caminham juntas. Um grupo de mulheres do Fórum Municipal de
Economia Solidária de Porto Belo está produzindo sabões caseiros que são vendidos junto com sacolas
ecológicas. A venda é revertida para a compra de alimentos doados a famílias em situação de risco do

município.
 

Compre sua sacola e sabão ecológico e contribua para o empoderamento
feminino, o consumo consciente e a preservação do meio ambiente.

(47) 9 9219-3528  Facebook: @portobeloarteartesanato

ECONOMIA SOLIDÁRIA E MEIO AMBIENTE
 

Meio ambiente e economia solidária tocam em assuntos essenciais sobre o mundo
em que vivemos, conceitos básicos que movem a nossa vida em sociedade.

 
Enquanto estratégia de desenvolvimento, a economia solidária mantém sempre no

horizonte, nas práticas e reflexões, a perspectiva de transformação social:  das
relações de produção, comercialização e consumo.  

 
Na economia solidária, não compramos apenas um produto ou serviço em si,  mas
um processo, uma história, observando os impactos ambientais gerados de toda a

cadeia de compra de insumos realizada até se chegar ao produto final.


