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SUS
TENTA
BILI
DADE

A Unimed Cascavel apoia um grupo que produz 

artesanato a partir de materiais recicláveis, além 

de alimentos como bolachas e salgados. Essas 

pessoas dependem da renda gerada pela venda.

O grupo começou por meio do programa Economia 

Solidária, da Prefeitura de Cascavel. Agora eles 

criaram a Associação Cascavelense dos Produtores 

da Economia Solidária (Acasol) e passaram a ter 

independência. 

O setor do Ecoluxo produz bolsas e diversos 

materiais em courvin e banners de lonas. Já a 

equipe de alimentos tem como principal produto as 

bolachas artesanais, mas já planeja para o futuro 

próximo a preparação de itens de coffee break.

Transformar é promover recomeços. Transforme!
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O apoio da Unimed Cascavel 

vem por meio do Programa 

TransformAÇÃO, que promove 

mudanças na vida dessas pessoas 

por meio de orientações sobre 

a geração de renda por meio da 

reciclagem.

A cooperativa conta com o 

patrocínio da Uniprime Alliance 

e parceiros como o Sebrae e a 

Assessoria da Comissão de Saúde 

e Assistência Social da Câmara 

de Vereadores e da Prefeitura 

Municipal de Cascavel.

Onde comprar? 
A Acasol vende os produtos nas 

feirinhas da cidade, no quiosque do 

programa Economia Solidária (Av. 

Brasil) e na loja Economia Solidária 

que, atualmente, funciona no bairro 

Alto Alegre. Também atendem por 

encomendas, pelo telefone (45) 

99972-1168 ou (45) 99949-5659.

A Associação Cascavelense 

dos Produtores da Economia 

Solidária produz e comercializa 

produtos por encomenda, como 

por exemplo: lixeiros para carro, 
tapetes, souplast (suporte para 
os pratos), porta papel higiênico 

e porta moedas. Além disso, a 

Acasol também produz bolachas 

artesanais: bolachas de manteiga, 

coco, caseira, dedinho de chocolate 

branco e preto, bolacha de 

baunilha, canela, beliscão (biscoito 

de goiaba), bolacha de gengibre, 

pintada, laranja, entre outras.

Para realizar a sua 
encomenda, entre em 
contato pelos telefones: 
(45) 99972-1168 ou 
(45) 99949-5659.
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Avental de banner
R$ 20

Avental Courvin
R$ 20 (com forro)
R$ 15 (sem forro)

Bolsa Courvin 
pequeno ombro
R$ 15

Bolsa ombro de banner
R$ 30

Bolsa de praia
R$ 40
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Bolsa de feira 
courvin (25kg)
R$ 20

Bolsa Hidro (G)
R$ 20

Bolsa de viagem 
grande em courvin
R$ 35

Bolsa de viagem 
média em courvin
R$ 25

Cachepo M
R$ 6



Catálogo de produtos6

Cachepo GG
R$ 20 Carteira de banner

R$ 10

Carteira courvin
R$ 15 (com forro)
R$ 20 (com forro duplo)

Mochila em 
courvin com zíper
R$ 35

Cachepo G
R$ 10
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Sacola de feira (P)
R$ 30 (com zíper)
R$ 25 (com botão de pressão)

Sacola de feira 
em banner 
R$ 30

Necessaire pequena 
em courvin
R$ 15

Necessaire grande 
em courvin
R$ 20

Organizador 
R$ 20 (pequeno)
R$ 25 (grande)

Puxa saco em 
courvin e tecido

R$ 20
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Apoio:

ANS - nº 370070 Onde comprar? A Acasol vende os produtos nas feirinhas da cidade, no quiosque do programa 
Economia Solidária (Av. Brasil) e na loja Economia Solidária que, atualmente, funciona no bairro Alto 
Alegre. Também atendem por encomendas, pelo telefone (45) 99972-1168 ou (45) 99949-5659.


