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Este catálogo foi desenvolvido para 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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Peças em biscuit, 
porta incenso temático e 
canecas personalizadas

Coletivo Arte e Resistência

(47) 9 8434-6732
Insta: @artemanhasdasil

Artesã Sílvia

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

(47) 9 9151-4566
Insta: @malu_fio_linhas_las_

Artesã Maria Luiza

Coletivo Arte e Resistência

Jogos americanos para
café e almoço

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera

Associação de Artesãos de Barra Velha



Temperos naturais para
carnes, verduras, legumes
e sal de ervas

Grupo Delícias do Vale

(47) 9 9102-6953
Insta: @okaminetdh

Produtora Aline

Brinquedos e itens de
decoração feitos em crochê

Grupo Dengo Dengo

(47) 9 8875-6211
Insta: @senhorakemel

Artesã Maria Carolina

Espadas em madeira nos
estilos egípcio e romano

Coletivo Ecovida

(47) 9 9976-6779
Artesão Márcio



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

Cachecóis, toucas e 
jogos de tapetes

Grupo Naveg(ação)

(47) 9 9703-4697
Artesã Nelice

(47) 9 8463-5866
Artesã Valéria

GRUPO ENTRELAÇADAS

ASSOCIAÇÃO ARTESÃOS 
DE BARRA VELHA

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera

Filtros dos sonhos e 
biojóias

Grupo Dengo Dengo

(47) 9 9672-5609
Isoniaregina2920@gmail.com

Artesã Sônia Regina



amor não machuca.

reconheça.
denuncie.
previna.

A conscientização sobre a violência
contra a mulher é a melhor forma de

prevenção.

AGOSTO LILÁS

A construção de uma sociedade
 mais justa e fraterna passa pelo
reconhecimento do trabalho das

mulheres, na economia e na produção
da vida.  Casos de relacionamentos

abusivos  e violência relacional
refletem diretamente no

compartilhamento do trabalho
necessário para a produção da vida. 
A dependência financeira é o principal

motivo do silêncio de mulheres
agredidas em casa. Na economia
solidária incentivamos a autonomia

financeira das mulheres, reconhecendo
seu trabalho.


