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Coletivo Ecovida

Artesão Márcio

Artigos de decoração
em madeira

(47) 9 9976-6779

Capas de tecido para
cadeira e trilho de mesa

Associação de Artesãos de Barra Velha

Artesã Vera
(47) 9 9255-4699

Grupo Delícias do Vale

Artesã Aline
(47) 9 9102-6953
@okaminetdh

Pesto, ersal, pepe, green e
outros temperos caseiros
naturais



Artesão Gilliard
(48) 9 9611-7081

Pomba do Divino Espírito Santo
em barro queimado e Santo
Antônio em barro cru, com
esmalte transparente

Empório Ecosol

Empório Ecosol

Artesã Eva

Dedoche do boi de 
mamão e chaveiro menino,
elaborados com sobras 
de resíduos têxteis

(48) 9 8451-1402

Colar difusor, em vidro, para óleo
essencial. Elaborado com sobras
de vidraçaria

Empório Ecosol

Artesã Rosângela
(48) 9 9602-7539



Empório Ecosol

Artesã Sandra
(48) 9 9959-4187

Boneca bruxa e puxa-saco
feitos de tecido todo
costurado

Grupo Entrelaçadas

Artesã Graziella

Ecobags bordadas a mão,
filtros de café e kit de sacos
organizadores para feira

(47) 9 8482-7902
@dois1quatro

Quena e Zampona,
instrumentos musicais de
sopro feitos em bambu

Empório Ecosol

Artesã Reina
(48) 9 8779-6812



Termo que significa 
 "encontro precioso",
são bonecas de pano,

originalmente
produzidas pelas mães
africanas a partir de

retalhos de suas
roupas. 

Utilizando-se apenas
de nós e tranças
eram feitas estas

pequenas bonecas,
que serviam como

amuleto de proteção,
para as crianças

presentes nas viagens
de tumbeiro (navio

que realizava
transporte de

escravos da África
para o Brasil).

As Abayomis 
tornaram-se símbolo de

resistência e tradição
da mulher afro

Abayomi



Em 20 de novembro de 1695 falecia Zumbi dos Palmares, um dos maiores
líderes negros do Brasil, herói pela libertação do povo negro contra o

sistema escravista. No Brasil, em 2011, foi instituído o Dia Nacional de Zumbi
e da Consciência Negra, como forma de reconhecer o importante papel dos

descendentes africanos na formação da sociedade brasileira. 
A data traz a reflexão sobre a cultura negra brasileira, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política

pertinentes à História do Brasil. O trabalho de negras e negros escravizados
foi  a força motriz que impulsionou o progresso das classes dominantes

séculos atrás.
Historicamente, as disparidades são evidentes, tanto no aspecto social,

como econômico e político. Aliados a esta desproporcionalidade, os negros
ainda convivem com o preconceito. A luta contra o preconceito perpassa

um processo histórico de conscientização e de incentivo ao empoderamento
negro - seja por meio dos debates, das roupas ou do cabelo - em especial

das mulheres.


