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rede de venda porta a porta de produtos artesanais

RENOVAÇÃO TOTAL 
O catálogo foi super 
renovado com mais  
de 50 produtos novos!

     

INSÓLITO HOTEL 
Fotografamos o catálogo 
no Incrível Hotel Boutique 
de Búzios.

Veja também  
o catálogo  

de produtos  
desta parceria!

bom, bonito e do bem
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Fale conosco:  
teremos o maior prazer em falar com você!

Se você é do Rio, ligue para:
21 3217 9967
21 8715 9554
atendimento_rj@asta.org.br
skype: atendimento_rj

Outros estados, ligue para:
21 3363 4627
21 7300 9106
atendimento_br@asta.org.br
skype: atendimento_br

ASTA CORP – Linha de brindes para sua empresa.  
Venda sob encomenda: corp@asta.org.br

ASTA LOJA – Venha conhecer os produtos ao vivo!  
Rua Mário Portela, 253 – Laranjeiras, Rio de Janeiro. 
De segunda à sexta e no 2º sábado de todo mês, das 10h às 19h. 
Contato: 21-3217.9967 / loja@asta.org.br

SEJA UMA CONSELHEIRA
Seja uma(um) conselheira(o) / revendedora(o): basta se cadastrar 
no site ou entrar em contato com a gente.
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QUEM SOMOS
A Asta é uma organização que reúne, de um lado, talentos que 
produzem design com as mãos.  De outro, quem é apaixonado pelo 
produto artesanal, exclusivo. No recheio, uma rede de comércio 
justo e desenvolvimento social que vende os produtos e desenvolve 
empreendedores, gerando renda para eles e suas comunidades.. 
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Peça para sua(seu) conselheira(o), ou compre no site 

COMO COMPRAR



4 5

Conheça os talentos da ASTA: os 26 grupos 
de artesãos que participam deste catálogo.

ARITAMA

ARTE DAS MÃOS

ARTE DE VIVER

AME 

ASSOCIAÇÃO RESSURGIR

ATELIÊ AZULEJARIA

BORDADOS N’ATIVIDADE

BRINCANDO COM LINHAS

BUI E ARTE

CESTARIA BOTANICA

CROCHETANDO VIDAS 

ECOPÓLO

FEITOS’ART

FIZ DE CONTAS

FORÇA DE FIBRA

FUXICARTE

INSTITUTO MUSIVA

MÃOS BRASIL

MARIAS MARÉ

NÓS DA TRAMA

NOSSO PAPEL

OFICINA DAS ERVAS

PONTOS E PESPONTOS 

TOQUE DE MÃO

TRANSFORMARTE

VIZINHAS DO MAR 
Veja os produtos no catálogo anexo! 

OS GRUPOS POR TRáS DOS PRODUTOS

A Asta orgulhosamente apresenta...

28 produtos surpreendentes de PET e 
Tetrapak, 43 artesãs envolvidas e muitas 
histórias de transformação.  

Para saber mais sobre este projeto, acesse os sites:  
www.asta.org.br ou www.cocacolabrasil.com.br. 

catálogo 04.2011válido até março/12

bom, bonito e do bem

28 produtos de PET e Tetrapak,43 Artesãs envolvidas
 e muitas histórias de transformação

A HISTÓRIA POR TRáS DE CADA PRODUTO 
 
Significado e transformação, lemas que regem a Asta.  
 
Cada um dos nossos produtos, antes de chegar aqui, foi 
pensado e elaborado cuidadosamente, já que o feito à mão 
pressupõe carinho.  
 
Pense em cada uma dessas peças como algo que foi construído 
com esses ingredientes, somados ao talento, garra e vontade 
de se superar das artesãs. Uma fórmula muito especial de 
sucesso e de futuro!  
 
Ao comprar na Asta, você está contribuindo com uma cadeia 
produtiva do bem, que ao girar transforma lixo em arte e 
sonhos em realidade.
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CORES NA MESA dá gosto de ver e de comer

TRANSFORMARTE
Enrolar cada cor de cerâmica plástica, unir e moldar: esse é o minucioso 
processo de produção das peças feitas pelo Transformarte, formado por 
uma Psicóloga, uma Pedagoga e uma estudante de Moda que acreditam 
na arte manual como forma de prevenção à saúde mental. 

cod 4533

POTINHO COM  
2 PAZINHAS  
PARA PASTINHA 
LILÁS
R$40,00
potinho: diâm. 7 x 5 cm   
pazinhas: 15 x 2 cm cada

cod 4534

2 PAZINHAS  
PARA PASTINHA 
LILÁS (sem potinho)
15 x 2 cm cada

cod 4530

KIT SORVETE
(2 potinhos e 2 colheres)
potinho: diâm 9 x 6 cm
colher: 14 cm

cod 4532

COLHER DE SORVETE
R$39,00

17 x 4 cm

cod 4520

JOGO GARFINHOS 
DE SOBREMESA 
(6 unids)
R$38,00
15 x 3 cm cada

cod 4510

CORTADOR DE BOLO
25 x 5 cm cada

R$20,00

sucessos de venda do Transformarte com nova estampa!

R$25,00

R$45,00
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ECO pólO
O Eco Pólo une mulheres de 3 municípios 
vizinhos, Araruama, Rio Bonito e Silva 
Jardim, para produzir lindíssimos produtos 
de tramas, em que fibras de bananeira 
se misturam com fios, linhas e tecidos 
reutilizados.

fibras no tear manual
grupo de Rio Bonito mistura 
fibra de bananeira com 
tecido, trazendo muita cor 
para dentro da sua casa 

cod 4006
JOGO AMERICANO TEAR 

(2 unids)

R$35,00
45 x 33 cm

cod 4004

ALMOFADA TEAR  
35 x 35 cm

cod 4005
PESO DE PORTA TEAR 

15 x 15 cm

cod 4008
MOEDEIRA
ROSA 
10 x 10 cm

cod 4007 
NECESSAIRE 
ROSA 

R$22,00
23 x 16 cm

a almofada já vem  
pronta, com recheio!

feito de lona de algodão 
com barra de tear manual

R$15,00

R$39,00

R$15,00

vem com zíper
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ARTE DAS MAOS

cod 4820
GALHETEIRO 

FIBRAS
21 x 16 x 6 cm

cod 4821
BANDEJA 
FIBRAS

R$99,00
48 x 33 x 6 cm

ARTE DAS MÃOS
O grupo de São Gonçalo, fundado por Adenilson Araújo, combina com 
muito talento diferentes materiais naturais de manejo sustentável da 
Bahia e surpreende no acabamento de suas peças. Para aumentar a 
produção, Adenilson ensinou toda a família a produzir. 

cod 4819
DESCANSO  
DE PANELA FIBRAS 
(1 unid)
22 x 16 x 1 cm

preparando a casa
receba os amigos com  
elegância e descontração 

R$33,00

mistura de fibras naturais

R$12,00

10 11
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DECORAÇÃO ARTESANAL

cod 5007
BANDEJA NATURAL 
do Oficina das Ervas
35 x 23 x 6 cm
alt. alça: 8 cm

chás orgânicos

jogo americano feito com a fibra papiro,  
que dá em áreas alagadiças 

com a mesa feita
cod 2347

JOGO AMERICANO 
FIBRA VERDE do Nós 

da Trama (2 unids) 
R$35,00

43 x 27 cm

colhidos ao amanhecer

para fazer geladinho  
nesse verão!

R$35,00

 

cod 5002

KIT CHÁS ORGÂNICOS 
do Oficina das Ervas 
(capim limão, erva cidreira, 
macela e melissa) 
embalagem: 20 x 16 x 4 cm
saco: 6 x 5 x 3 cm cada

R$16,90

feita de Taboa e linhas  
no tear manual 
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CLIMA DE PRAIA

cod 1763
ECOBOLSÃO PRAIA 

bolsa: 48 x 37 x 16 cm
alt. alça: 26 cm

lixeirinha: 26  x 14 x 14 cm

TOQUE DE MÃO
Talento, alegria e bom gosto 
são os ingredientes principais 
do trabalho das artesãs de 
Santa Teresa. Dez mulheres 
produzem peças minuciosas 
de costura, pintura em tecido, 
bordado e customização.

cod 1762
CANGA RIO
144 x 95 cm

cod 1014
BOLSA CHITA 

42 x 34 x 20 cm
alt. alça: 21 cm

praia com estilo e consciência
bolsa com lixeirinha para deixar a praia limpinha

viziNhAS DO MAR
Formado por aprendizes da Casa de Artes do Terreirão, no Recreio, 
as talentosas integrantes se uniram em um novo grupo que faz de 
costura e bordado a velas artesanais e acessórios de PET.

vem com uma lixeirinha 
feita de banner, para deixar 
a praia limpinha!

a cangaRio vem com tecidos diversos,  
não se pode escolher a estampa!

R$59,00

R$79,90

detalhes bordados a mão

R$34,00
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cod 5113

REVISTEIRO TABOA 
34 x 23 x 23 cm

cod 5114 

BOLSA PRETA
TABOA 
R$59,00
33 x 31 x 10 cm
alt. alça: 27 x 5 cm

FORÇA DE FiBRA
Treinadas para manusear a taboa, fibra que nasce no brejo em 
abundância, as mulheres de Itaguaí conseguem transformar esse 
material em produtos exclusivos. Com o crescimento do grupo, Patrícia, 
que era aluna, agora é a coordenadora dos artesãos com muito orgulho.

cod 205
REDE ONDAS

R$199,00
157 x 250 cm

corda: 60cm cada lado

rede do grupo Arte de Viver 
prepara sua casa para o verão

sombra e água fresca

toda feita de brim reforçado com detalhes de 
retalhos coloridos, fazendo 7 ondas que caem 
de cada lado

ARTE DE vivER
O grupo de Jacarepaguá é formado por Aparecida, suas irmãs e a 
cunhada, que juntas aprenderam a usar a paixão pelo artesanato e a 
técnica herdada de sua mãe para fazer redes de retalhos coloridos. 

R$59,00
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LEMBRANCINHAS

cod 4811

PUXA-SACO COM 
SAQUINHOS  
do Toque de Mão  
(5 unids)
R$22,00
saquinhos: 36 x 30 cm
puxa-saco: 24 x 14 cm 

cod 9001

GANCHO FLOR P  
do Bui e Arte
diâm. 8 cm 

cod 9002

GANCHO FLOR M 
do Bui e Arte

R$15,00
diâm. 10 cm 

amarre no carrinho do mercado 
e coloque os legumes e frutas nos 
saquinhos de tecido

feito com gancho de 
alumínio e flor de 
latinha de refrigerante 
reutilizada com chita. 

cod 1803

DESCANSO DE PANELA 
MOSAICO ROSA (1 unid) 

R$38,00
diâm. 19 x 1 cm

cod 1804

DESCANSO DE PANELA 
MOSAICO AMARELO (1 unid) 

R$38,00
diâm. 19 x 1 cm

cod 5207

PANO DE PRATO 
FRUFRU  
do Pontos e Pespontos  
80 x 40 cm

cores de presente
utilitários coloridos para 

todas as casas

R$12,90

R$12,90

R$12,90

mosaicos do Instituto Musiva

cod 1642

PANO DE PRATO 
TROUXINHA do 
Fuxicarte
65 x 40 cm

feito com base de MDF e  
coberto com mosaico
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retalhos coloridosimãs de geladeira

a asta deseja... 

almofadinhas feitas com  
pedaços coloridos e variados  
de tecidos de grandes marcas

ideais para recadinhos 
do dia a dia. Feitos de 
pregadores revestidos 
com papéis coloridos.

kit imãs de letrinhas, o presente 
perfeito para os amigos!

linhas reaproveitadas 
viram lindos tapetinhos 

no tear manual

cod 2346

TAPETINHO 
COLORIDO  
do Nós da Trama 
R$29,00
65  x 42 cm

cod 503

VARAL ÍMÃ do 
Feitos’Art

30 cm

cod 4531

KIT ÍMÃS  
PAZ E AMOR 

do Transformarte
aprox. 3 x 3 cm

saquinho: 12  x 9 cm

cod 1641

DUPLA DE  MINI  
ALMOFADINHAS 

do Fuxicarte  
(2 unids)

26 x 26 x 6 cm

vem nessa caixinha 
 feita de PET

vem nesse saquinho 
de tecido

R$29,90

R$15,00

R$19,00
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TUDO NO LUGAR

BORDADOS N’ATiviDADE
O grupo nasceu de um curso de bordados oferecido em 2002 pelo 
Programa de Atendimento à Família de Natividade-RJ para 25 
mulheres. Elas decidiram formar o grupo que foi crescendo e hoje são 
mais de 50 bordadeiras!

cod 4114
PORTA TRECO 
DE PAREDE 
75 x 28 cm

cod 5217
PORTA CONTROLE  

DE SOFÁ 

R$25,00
70 x 30 cm

cod 5218
ORGANIZADOR  
DE BOLSA CORES 
26 x 19 x 3 cm

pONTOS E pESpONTOS
Para Cristine, fundadora do grupo, o 
artesanato surgiu como terapia. Com 
o passar do tempo, se juntou a amigas 
e membros da familia, e a terapia se 
transformou num negócio que produz 
peças de costura para colorir a casa inteira.

ATEliER AzUlEJARiA
O Atelier Azulejaria é um coletivo 
de artistas e artesãs, que combinam 
produção artística, projetos educacionais 
e ações sociais e urbanas. No Rio de 
Janeiro desde 1999, cria e produz 
painéis e objetos de arte inspirados nas 
belezas e na história da cidade.

cod 722
PORTA-CHAVE
AZULEJO RIO 

R$55,00
17 x 10 x 1 cm

várias divisões internas que 
facilitam a sua organização!

muitos bolsos para  
revistas, e controles

vem com peso do 
outro lado para contra 

balancear o peso.

desenhada especialmente 
para usar dentro da bolsa!

as azulejos em base de MDF, com 
gancho para pendurar na parede.

organização
peças especialmente pensadas  
para ajudar a organizar a vida

R$29,00

R$33,00

23
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MODA FEITA A MÃO

cod 1761
BOLSINHA RETALHOS 
do Toque de Mão 
21 x 14 cm
alt. alça: 54 x 1 cm

lenço estampa surpresa 

cod 7001
LENÇO VERÃO 
55 x 55 cm

lencinhos feitos com retalhos variados  
não se pode escolher a cor!

várias maneiras de  
colorir o visual!

vários bolsos internos!

bolsinha super prática e  
alegra qualquer visual! 

21 cm

14
 c

m

R$12,90

R$29,90

25
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cod 807
BRINCO AZUL 

do AME 

R$29,00
15 x 2 x 0,5 cm

MARiAS MARÉ
Localizado na comunidade do Timbau no Complexo da Maré, o grupo 
foi formado em 2004 em um projeto do Museu da Maré que capacitou 
mulheres em técnicas artesanais. Utilizando pespontos super coloridos 
e uma costura impecável, as cinco integrantes sonham em ter vendas 
constantes para seus produtos, tornando o negócio viável.

bordado à mão acessórios artesanais

cod 5311
BOLSA  

BEIJA FLOR

R$89,90
40 x 35 x 5 cm

alt. alça: 28 x 4,5 cm 

cod 5312
BOLSA  

TRANSPASSADA

R$59,90
30 x 22 cm

alt. alça:  57 x 1,5 cm 

cod 4535
COLAR GOURMET 

do Transformarte 
alt: 20 cm

cod 4536
COLAR BOLAS 

do Transformarte 

R$24,00
alt: 48 cm

cod 504 
BRINCO NOVELO 
do Feitos`Art 
diâm. 1,5 x 2,5 cm

bolsa camurçada com beija-flor bordado à mão, 
resultado de parceria artesã+designer convidada

as bolsas foram 
desenvolvidas em parceria 
com a designer Marina 
Pantim e as artesãs do 
grupo Marias Maré

feito com massa de bagaço 
de cana de açúcar reciclada

 fios de garrafa  
PET tingidos e 
enrolados à mão

R$15,00

R$18,00

feitos com 
cerâmica plástica

com alça de couro 
trançada e bordados 
no jeans
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QUARTO E ACONCHEGO

cod 622

CAPA DE ALMOFADA  
CORCOVADO  

do Ressurgir 
R$42,00

44 x 44 cm

ASSOCiAÇÃO RESSURGiR
A ONG trabalha no Rio Comprido com a 
famílias de crianças internadas, ajudando 
os pais a compreenderem a doença dos 
filhos. São dados cursos de artesanato 
para as mães, que com o conhecimento 
adquirido formaram a Grife Ressurgir 
para produzir e vender suas artes.

cod 618

CAPA DE TRAVESSEIRO 
PATCHWORK (2 unids)

capas: 69 x 47 cm cada
saquinho: 30 x 20 cm

cores na sua cama!
as capas de travesseiro patchwork  
dão vida e cor ao quarto

R$39,00
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cod 2269

CAPA DE TRAVESSEIRO 
NHANDUTI ROSA (2 unids)
R$69,00
72 x 55 cm cada

cod 2268

SACHÊ DE ARMÁRIO
11 x 11 x 3 cm cada

BRiNCANDO COM liNhAS 
O grupo de Mesquita, Baixada Fluminense, é formado por quatro artesãs craques no Nhanduti, 
técnica indígena que usa um mini tear com pregos por onde passam as linhas formando um desenho 
radial. Echarpes, bolsas e outros acessórios de crochê formam o resultado final.

cod 5008

TAPETINHO  
VERMELHO

47 x 60 cm cada

cod 5009

PASSADEIRA DE CHÃO
R$65,00

132 x 54 cm cada

OFiCiNA DAS ERvAS
A Oficina das Ervas Naturais é 
um grupo de artesãs de Nova 
Friburgo que planta mais de 
60 tipos de ervas e produz 
deliciosos chás orgânicos, além 
de produtos de trama feitos 
com fibras naturais da linha de  
bem-estar e saúde.

nhanduti no quarto... taboa?

...na capa de travesseiro  
e no sachê de armário

as fibras são coletadas pelas próprias artesãs 
e viram tapetes lindos para sua casa! 

cheirinho de lavanda! quando acabar o 
cheiro, basta pingar essência na peça

diz a lenda que o 
primeiro Nunduti foi 
feito por uma indígena 
imitando a trama de 
uma teia de aranha

R$29,90

R$16,00
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FUXiCARTE
Lúcia e Jussara são a força motriz 
do grupo de Jardim América, 
Zona Norte do Rio. Tudo 
começou com duas pessoas e um 
fuxico, e hoje já são dez mulheres 
e produtos variados, que se 
transformou em um negócio tão 
rentável que foram as vencedoras 
do ranking de melhor grupo da 
ASTA de 2010.

cod 1638

ALMOFADA FUXICÃO  
diâm. 35 x 13 cm

cod 1644

SACHÊS TROUXINHA 
LAVANDA (4 sachês) 

sachês: diâm. 4,5 x 6 cm
caixinha: 10 x 10 x 5 cm

fuxicarte de cara nova
novo sachê de trouxinhas com cheirinho!  
vem dentro da caixinha de papel reciclado

uma forma colorida e divertida  
de mostrar os melhores momentos 

cod 1645
PORTA RETRATO ÍMÃ
(5 imãs)  

R$39,00
134 cm

porta retrato imã

cabo de aço

flores com imãs que 
prendem as fotos no cabo

R$29,00

R$19,00
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BANHO E BEM ESTAR

CROChETANDO viDAS
As mulheres de Porciúncula, no 
norte do Rio, usam a técnica do 
crochet para salvar o meio ambiente 
utilizando as perigosas sacolinhas 
plásticas e sobras de malhas doadas 
como matéria prima. Seu lindo 
trabalho já ornamentou diferentes 
vitrines de grandes marcas cariocas.

cod 5411

CESTO DE 
BANHEIRO
R$39,00
17 x 14 x 8 cm

cod 5410

PORTA  ESCOVAS
(vem com o copo)
R$34,00
diâm. 10 x 8 cm

cod 5412

CACHEPOT
R$29,00

diâm. 12 x 12 cm

surpreenda-se com crochet  
de sacolinhas plásticas
lindas peças para usar no banheiro

aromatizador de ambiente
cod 2785

AROMATIZADOR 
ALGAS do Mãos Brasil 

R$39,00
diâm. 7 x 11 cm

cod 2786

AROMATIZADOR 
MAÇÃ do Mãos Brasil 

R$39,00
diâm. 7 x 11 cm
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cod 2425

CADERNINHO  
LA ESTAMPA
do Nosso Papel 
(1 unid)
15 x 10 cm

cod 5006

KIT LÁPIS 
DE TECIDO 

(1 estojo e 4 lápis) 
do Fiz de Contas

R$14,00
lápis: 19 x 1 cm

estojo: 19,5 x 4,5 x 2

cod 2787

CADERNO P 
do Mãos Brsail 
11 x 11 x 1,5 cm

cod 2788

CADERNO M  
do Mãos Brasil
R$25,00 
22 x 15 x 1,5 cm

cod 7003

TAG DE PARA 
(4 unids) 
 9  x 6 cm

cod 7002

CARTÃO ÁRVORE 
DA VIDA (3 unids)

R$12,90 
 10 x 15 cm

cartão e tag para plantar
para presentear: 
todo mundo  
ama papelaria!

NOSSO pApEl
Projeto da Gamboa oferece 
educação e consciência ambiental 
para crianças, jovens e adultos 
em situação de risco, através 
de oficinas de papel reciclado e 
encadernação. O grupo conta com 
mais de 15 jovens produtores.

Fiz DE CONTAS
Inês tem mais de 20 anos de experiência 
na produção de bijuteria. Sempre 
pensando em reaproveitamento de 
madeira e de tecidos, ela cria peças 
surpreendentes e únicas, e ensina as 
técnicas para as mulheres de Barra do 
Piraí, gerando renda e inclusão social

MÃOS BRASil
7 integrantes da mesma família em São Gonçalo juntaram-se para 
promover o milagre da transformação de materiais descartados em 
lindos brindes corporativos e peças decorativas. Jornal, papéis da La 
Estampa, PET e papelão são os materiais mais usados pelo grupo que 
mostra acabamento perfeito de suas peças e força na união familiar.

atrás: dica de  
como plantar

capas de tecido 
sortidos!

feitos de papel semente, depois de 
usado você pode plantar!

dentro do cartão

MISCELÂNEA

> > >
R$12,00

R$12,00

R$6,50
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cod 140

JOGO DA VELHA 
TECIDO

(1 tabuleiro, 10 peças  
e 1 saquinho) 

29 x 19 cm
saquinho: 18 x 15 cm

ARiTAMA
Quatro vizinhas de Vila 
Canoas, em São Conrado, no 
Rio, começaram a costurar 
juntas para passar o tempo. 
Hoje, com muita criatividade, 
bom gosto e um acabamento 
perfeito o grupo contribui com 
o desenvolvimento local.

cod 144

JOGO DE BOLICHE  
(6 pinos e 1 bola) 

R$32,00
pino: diâm. 9 x 38 cm

bola: 15 x 18 cm

cod 1759

ECOCARTEIRA 
RETALHOS 

do Toque de Mão 
fechada: 18 x 12 cm
aberta: 40 x 38 cm

alt. alça: 33 x 2,5 cm cod 1744

ECOBOLSA 
CASULINHO 

do Toque de Mão 
R$19,00

aberta: 35 x 30 cm
alça: 32 x 7 cm

casulinho: 11 x 10 cm

ecobolsas sempre!
novo modelo que vira uma carteirinha de zíper

jogos reciclados
para todas as idades!

1

1

2

3

2

R$19,00

ideal para deixar dentro da 
bolsa e usar no dia a dia

as garrafas vem com  
pesinho dentro

feito de tecido,  
pode ser lavado

jogo de boliche de PET, 
com bola de tecido

R$19,00
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faça você mesmo! 
siga o passo a passo:

sainhas para pisca-pisca
kit com sainhas para você  

personalizar o seu pisca-pisca

cod 1646

FLORZINHA PARA 
PISCA PISCA  

do Fuxicarte 
(50 unids) 

R$39,00
florzinha: 5 x5 cm

saquinho: 19 x 15 cm

TOQUE DE FESTA

* pisca pisca não incluso!

saquinho com  
as sainhas!
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cod 1760

GUIRLANDA 
do Toque de Mão
R$35,00
diâm. 27 cm

 
créditos

realização
Instituto Asta

planejamento estratégico
Rosane Rosa (Via 92)

design gráfico
Ana Salac

design de produto
Marina Nicolaiewsky

colaboradora de design gráfico
Charlotte Dieckmann

fotos
Fabiano Cafure

produção fotográfica
Alice Freitas, Ana Salac,  
Fabiano Cafure,  
Nathalia Siqueira

textos
Alice Freitas, Ana Salac,  
Rosane Rosa (Via 92)

locações
Hotel Boutique Insólito Búzios
Instituto Kreatori 

Agradecemos a toda equipe do Insólito Hotel, esse local paradisíaco na praia da  
Ferradura em Búzios, que abriu as portas para a Asta fazer esse belo catálogo. Agradecemos também 
ao Paulo Guimarães  por ter proporcionado momentos incríveis para a equipe deste catálogo Asta.

agradecimentos

parceiros

O Instituto Kreatori abriga uma galeria de arte com foco na Fotografia, 
salas para cursos, workshops e palestras, além de um espaço externo 
multiuso para manifestações artísticas como teatro, performances, 
cinema e lançamentos literários.

A VIA 92 atua no ramo de varejo de serviços e bens de consumo, 
prestando consultoria e representação, desenvolvendo trabalho para 
abertura de canais de venda e melhoria de performance no mercado. 

instituto Kreatori – www.kreatori.com.br 
Rua Alice, 209, Laranjeiras, Rio de Janeiro
21 3734-4326 | institutokreatori@gmail.com 

Social Cred | Projeto Conexão | Aliança Empreendedora

patrocínio e aliança estratégica

AME
 A busca pela independência 
financeira e o fortalecimento da 
auto-estima faz com que esse 
grupo de mulheres de Campos dos 
Goytacazes utilize a técnica da 
reciclagem do bagaço de cana-
de-açúcar para criar lindas peças 
decorativas, utensílios e bijouterias.

cod 808

ANJO P
do AME 

R$29,00
10 x 8 cm

cod 809

ANJO M 
do AME 
R$35,00
15 x 8 cm

lar doce lar 
guirlanda de retalhos coloridos para dar  
boas vindas e anjinhos para proteger a casa 

Contatos: www.via92.com.br / tel 21 3681-8482

42
anjinhos feitos com 
bagaço de cana
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Rua Mário Portela, 253 Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ  
tel: 21 3217 9967 / contato@asta.org.br

VENHA SER UM(A) CONSELHEIRO(A)! 
Entre em contato ou se cadastre no site!

Será um prazer receber sua visita em nossa Loja:

www.asta.org.br

conselheira/contato
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