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Artesã Vera
(47) 9 9255-4699

Panos de prato 
decorados com motivos
natalinos

Associação de Artesãos de Barra Velha

Boneco produzido em biscuit e
tecido, totalmente articulado,
preenchido com fibra 
siliconada antialérgica

Grupo Arte e Resistência

Artesã Silvia
(47) 9 8434-6732
@artemanhasdasil

Associação de Artesãos de Itajaí

Artesã Rita

Sabonetes em formato de
suculentas, com cheirinho de
brisa do campo

(47) 9 9255-4699



 Produtora Aline
(47) 9 9255-4699

Ersal, Pepe e outros
temperos caseiros naturais

Grupo Delícias do Vale

Filtros dos sonhos e amuletos
indígenas

Associação Artesanave

Artesã Sonia
(47) 9 9672-5609

Grupo Dengo Dengo

Artesã Carol

Personagens feitos em
crochê

(47) 9 8875-6211



Zampoña fabricada em
bambu e colares difusores 

Empório Ecosol

Contato: Rosângela
(48) 9 9960-7871

Colares em couro com
pingentes bordados ou 
feitos em vidro reciclado

Empório Ecosol

(47) 9 9976-6779
Contato: Rosângela

Artigos de decoração em
madeira sustentável

Coletivo Ecovida

(48) 9 9602-7539
Artesão Márcio



Bonecas de pano

(47) 9 9972-5376
Artesã Tereza

Grupo Mentes Criativas

Produtos derivados do leite
e livres de agrotóxicos

Mulheres Agricultoras

(47) 9 9712-4248
Produtora Terezinha

Empório Ecosol

Filtros dos sonhos nos
estilos boho e móbile

Artesã Nora
(48) 9 8861-9818
@artesanato_da_nora



Anualmente, no mês de outubro, é realizada a campanha "Outubro Rosa",
com atividades de sensibilização sobre o câncer de mama. 

"Outubro Rosa" é um movimento internacional de conscientização para o
controle do câncer de mama. 

No Brasil, a comemoração foi instituída pela Lei nº 13.733/2018. A data é
celebrada com os objetivos de compartilhar informações, promover a

conscientização sobre a doença e proporcionar maior acesso aos serviços
de diagnóstico e de tratamento, contribuindo na redução da mortalidade. 

Neste Outubro Rosa 2020, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM)
lança o movimento "Quanto antes melhor". A ideia é chamar a atenção

das mulheres para adoção de um estilo de vida saudável no dia a dia, com
a prática de atividades físicas e boa alimentação para evitar doenças,

entre elas, o câncer de mama.
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