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Trilhas Incubadora Social Marista realiza Bazar do Desapego
A Trilhas Incubadora Social Marista tem desenvolvido um importante papel no fomento e
assessoramento em Economia Solidária no Paraná. Parte do trabalho está centrado no processo de
incubação de empreendimentos econômicos solidários em Curitiba e na região metropolitana.

A CRIARTE, Cooperativa de Criações Artesanais, é um desses empreendimentos incubados e está
localizada na cidade de Pinhais (PR).

Fundada em dezembro de 2014, a cooperativa conta com artesãos que produzem diversos tipos de
artesanato e trabalhos manuais que são comercializados na loja que fica dentro do CEART – Centro de
Artesanato e Empreendedorismo. Nesse espaço o grupo também realiza diversas oficinas e cursos com
as técnicas utilizadas por eles mesmos em suas criações.

Desde 2017 a Trilhas acompanha a Cooperativa de maneira sistemática e processual dentro do
processo de incubação com foco no fortalecimento da identidade coletiva e valorização do artesanato
local sob os princípios da Economia Solidária – cooperação, solidariedade e autogestão.

Para fortalecer o trabalho dessa Cooperativa, a Trilhas Incubadora realizará neste sábado, 17 de março,
o Bazar do Desapego, das 9h às 17h no CEART, Centro de Artesanato e Empreendedorismo próximo
ao Autódromo.

Calçados, roupas, acessórios, utensílios, entre outros produtos, serão disponibilizados para compra
durante o bazar. Além disso, haverá feira de troca de brinquedos, de troca de serviços, troca de saberes
locais e culturais, uma Gelateca para a troca de livros, e um espaço reservado para que profissionais
prestadores de serviços possam oferecer seus trabalhos.
No evento haverá, também, o “canto da graça”, onde objetos em perfeito estado de uso serão
disponibilizados sem a comercialização, para quem queira pegar para si. Mudas de plantas, roupas,
calçados, acessórios, entre outros itens estarão à disposição dos visitantes.

De acordo com Grasiele Camargo, técnica da Trilhas Incubadora Social Marista, atividades culturais
estão previstas para o Bazar do Desapego, bem como o uso da moeda social, gerando descontos e
favorecendo uma outra economia.
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“Nosso objetivo é permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso a produtos de qualidade, com
preço justo e que, fortaleçam a economia local por meio de iniciativas que contribuam para um mundo
mais justo e solidário”, afirma Grasiele.
Serviço - Trilhas Incubadora Social Marista realiza bazar do desapego
Data: 17 de março
Horário: 9h às 17h
Local: CEART - Centro de Artesanato e Empreendedorismo
Endereço: Rua Maria Luisa Borba, 67 – Estância Pinhais (PR)
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