
      
• PRODUTOS ORGÂNICOS: hortaliças, legumes, frutas, cereais e grãos, laticínios, 

congelados, castanhas, café, cacau, pães, bolos, bolachas, doces, geléias, chás e  
sementes  orgânicas, etc. 

•  PRODUTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA: pó dental, sabonetes, xampus, colônias, 
pomadas, velas, incensos, sacolas retornáveis, vestuário com bordados a mão ou 
pintados artesanalmente, utensílios domésticos de bambu, barrinha de cereal, 
minhocasa para compostagem,vassouras de pet, sabão ecológico, etc. 

  

LOCAL: TENDAL DA LAPA                          
Rua Guaicurus, 1100  / Rua Constança, 72 (estacionamento)  
Próximo à Estação de Trem da Lapa  
Toda quarta-feira - Das 10h às 18h 
Fazemos entrega na região / Atendemos eventos agendados 
Mais Informações: www.cirandas.net/rede-semeando                     
Contato: espacoconsumoresponsavel@gmail.com /11-7454-7518 
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LANCHE ORGÂNICO, PRODUTOS ORGÂNICOS E 
DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DIRETAMENTE DOS 
PRODUTORES, OFICINAS GRATUÍTAS 

AGUARDAMOS VOCÊ! 
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