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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.
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Essência de ervas para
meditação e spray
aromático para
ambientes

Coletivo Arte e Resistência

(47) 9 9910-7247
Produtora Thaís

Biojóias diversas, tranças em
macramê e capim dourado

(47) 9 9751-7016
Artesã Lenir

Associação de Artesãos e Artistas
Plásticos de Itapema

Puxa-sacos temáticos

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera

Associação de Artesãos
de Barra Velha



Figuras e personagens
modelados em biscuit

Coletivo Arte e Resistência 

Gorros, golas, pantufas
cachecóis e  roupas para
pet feitos em lã.

(47) 9 9151-4566
Insta: @malu_fio_linhas_las_

Artesã Maria Luiza

(47) 9 8434-6732
Insta: @artemanhasdasil

Artesã Sílvia

(47) 9 9976-6779
Insta: @movidoaarte

Coletivo Arte e Resistência 

Coletivo EcoVida

Artefatos feitos
artesanalmente em
madeira sustentável

Artesão Márcio



Grupo Delícias do Vale

Produtos artesanais, bolos,
biscoitos e salgados sem
glúten e sem lactose

(47) 9 9646-1917
Insta: @tiaa_ale

Produtora Alessandra

Grupo Celeiro das Artes

Suporte para café e 
peças decorativas

(47) 9 9935-4717
Artesã Stefani

Grupo Delícias do
Vale

Temperos naturais

(47) 9 9102-6953
Insta: @okaminetdh

Produtora Aline



Grupo Entrelaçadas

Toucas diversas em
tecido, kit necessaires
para viagem, ecopads

Grupo Naveg(ação)

Aromas diversos para 
carro e casa

(47) 9 8434-6732
(47) 9 9239-7749

Produtora Silvia

Grupo Dengo Dengo

(47) 9  8876-6211
Insta: @senhorakamel

Artesã Maria Carolina

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

(47) 9 8482-7902
dois1quatro@gmailcom

Artesã Graziella



Projeto Educação para a Transformação:
Mulheres Agricultoras

(47) 9 8463-5866
Artesã Valéria

GRUPO ENTRELAÇADAS

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera

ASSOCIAÇÃO ARTESÃOS 
DE BARRA VELHA

Pão de banana com
castanhas e vinagre de
vinho artesanal

(47) 9 9171-8161
legalartur@gmail.com

Produtor Arthur

Projeto Educação para 
a Transformação: Mulheres
Agricultoras
Queijo colonial e doce de leite

(47) 9 9712-4248
Produtora Terezinha

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



No dia 28 de julho comemoramos o Dia Nacional
das Agricultoras e dos Agricultores. Nesta edição,
vamos falar da relação da economia solidária com

a agroecologia. As iniciativas orientadas pela
agroecologia, assim como os processos da

economia solidária,  estão voltados ao sistema de
produção. A agroecologia é tanto uma ciência

quanto um conjunto de práticas. Como ciência,
baseia-se na aplicação da ecologia para o estudo,

o desenho e o manejo de agrossistemas
sustentáveis,  incluindo a economia solidária como

forma de organização para a produção,
comercialização e consumo. Ambas buscam o
cultivo de um mundo mais justo, solidário e

sustentável.

ECONOMIA SOLIDÁRIA
E AGROECOLOGIA


