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Este catálogo foi desenvolvido com o 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.



Entrelaçadas

Capas de tecido para
cadeira e tapetes de
banheiro

Associação de Artesãos de Barra Velha

Artesã Vera
(47) 9 9255-4699

Grupo Delícias do Vale

Artesã Graziella

Ecobags bordadas à
mão e personalizadas

(47)9 8482-7902
@dois1quatro

Artesã Aline
(47) 9 9102-6953
@okaminetdh

Pesto, gersal, acon, red e
outros temperos caseiros
naturais



Puxa sacos produzidos
com reutilização de jeans

Empório Ecosol

Artesã Silvia
(48) 9 9602-7539

Empório Ecosol

Artesã Eva
( 48) 9 9602-7539

Dedoches do Boi de
Mamão

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

(47) 9 8463-5866
Artesã Valéria

GRUPO ENTRELAÇADAS

ASSOCIAÇÃO ARTESÃOS 
DE BARRA VELHA

(47) 9 9255-4699
Artesã Vera
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A data é comemorada em memória a Chico Mendes, ambientalista que lutou junto aos

povos indígenas contra o garimpo e a extração ilegal de recursos naturais da Amazônia. 

A economia pode ser entendida como o conjunto de atividades humanas que,

aproveitando-se das matérias-primas oferecidas pela natureza, garante o atendimento das

necessidades de um grupo social, independentemente da existência de trocas e da

intermediação por moedas. A economia solidária, neste sentido, nos permite recuperar uma

ideia mais comunitária que sempre esteve vinculada a esta economia. Hoje, a economia

solidária é reconhecida social e politicamente como parte de um novo modelo de

desenvolvimento sustentável, solidário e democrático. Está incluída em um ambiente

institucional adequado à legalização, financiamento, participação nos mercados e ao acesso

às políticas públicas, possibilitando a efetiva promoção da organização coletiva

autogestionária de trabalhadores e trabalhadoras, sua proteção social e a melhoria de sua

qualidade de vida. A Ecosol pauta-se na construção de uma sociedade socialmente justa,

economicamente viável, ambientalmente sadia, organizadamente solidária e cooperativada,

politicamente democrática, fortalecendo a cultura da solidariedade e da paz.


