A Artesol é uma organização
social que atua há mais de 20
anos valorizando as identidades
culturais brasileiras e o
desenvolvimento
socioeconômico dos artesãos.

Promove a capacitação e a
inclusão social de centenas de
coletivos de artesãos, mas a
pandemia colocou em risco a
sobrevivência de suas associações.
Por isso, nossa atuação se torna
ainda mais fundamental nesse
momento.

Há 12 anos, realizamos o nosso
tradicional Jantar e Leilão de
captação de recursos para a
manutenção de projetos que
beneficiam mais de 5 mil artesãos
que mantém viva nossa cultura
popular.

Pelo 2º ano consecutivo, a pandemia
nos impossibilita de realizar o evento
presencialmente. Por isso,
realizaremos mais um Leilão Virtual
no dia 4/11. Além disso, estamos
levantando fundos através das Cestas
do Bem, que você pode desfrutar
durante o Leilão!
Te convidamos a ser um parceiro
dessa ação, participando de uma
experiência cheia de propósito e
conexão com nossas raízes.

Piquenique
do Bem

Adquirindo uma dessas cestas, você valoriza os produtores
artesanais, ajudando a salvaguardar técnicas tradicionais, a
diversidade cultural e a biodiversidade do nosso país.
Cada item foi produzido artesanalmente em pequena
escala e contém histórias, afeto, ancestralidade e
sustentabilidade.

$ 490,00
CESTA 1
 Bolsa em palha de carnaúba da
Associação Comunitária das Mulheres
Artesãs / Itaiçaba (CE)
 Flores em palha de milho do grupo
Tecendo Histórias / Campo Largo (PR)
 Bowl de cerâmica da artesã Alaize
Lopes / Turmalina (MG)
 Queijo Mandala Pardinho (SP)
 Café Nova Cintra /Espírito Santo do
Pinhal (SP)
 Mel Fazenda Nova Cintra / Espírito
Santo do Pinhal (SP)
 Cachaça da Tulha / Mococa (SP)
 Goiabada Tia Zélia / Ponte Nova (MG)

$ 690,00

CESTA 2
 Bolsa em palha de carnaúba da Associação
Comunitária das Mulheres Artesãs / Itaiçaba
(CE)
 Flores em palha de milho do grupo Tecendo
Historias / Campo Largo (PR)
 Par de jogos americanos de fibra de buriti /
Barreirinhas (MA)
 Cestinho em capim dourado da Associação
Capim Dourado do Povoado Mumbuca (TO))
 Queijo Mandala Pardinho / Pardinho (SP)
 Café Nova Cintra /Espírito Santo do Pinhal
(SP)
 Mel Fazenda Nova Cintra / Espírito Santo do
Pinhal (SP)
 Cachaça da Tulha / Mococa (SP)
 Goiabada Tia Zélia / Ponte Nova (MG)

$ 890,00
CESTA 3
 Bolsa em palha de milho do grupo Tecendo
Histórias / Campo Largo (PR)
 Flores em palha de milho do Grupo Tecendo
Histórias / Campo Largo (PR)
 Par de jogos americanos de fibra de buriti /
Barreirinhas (MA)
 Cuias da Associação das Mulheres Ribeirinhas de
Santarém (PA)
 Cestinho em capim dourado da Associação
Capim Dourado do Povoado Mumbuca (TO)
 Queijo Mandala Pardinho (SP)
 Café e Mel Nova Cintra /Espírito Santo do Pinhal
(SP)
 Cachaça da Tulha / Mococa (SP)
 Goiabada Tia Zélia / Ponte Nova (MG)
 Castanha de Caju Premium do Amigos do Bem
 Castanha de Caju Caramelizada
 Vinho Guaspari Vale da Pedra- branco, safra
2020 / Espirito Santo do Pinhal (SP)

OBRIGADO POR APOIAR
OS ARTESÃOS DO BRASIL
@artesol_oficial
(11) (11) 97150-2438,
Av. Nove de Julho, 5569
Sala 41

Artesol.org.br
Conheça mais sobre o nosso trabalho

PARTICIPE DO NOSSO
LEILÃO!
ENVIAREMOS EM BREVE O CATÁLOGO
COM OS LOTES DISPONÍVEIS

PARA COMPRAR AS CESTAS CLIQUE AQUI
*Entrega grátis na cidade de São Paulo.
*Para as entregas fora da cidade, o valor do frete será cobrado a parte. Nesse caso, após efetuar
sua compra, por favor, entre em contato pelo whatsapp (11) 97150-2438, para combinar a entrega.
*As entregas acontecerão a partir do dia 25 de outubro

