
BioFlor – Casa de Criola 

 

TecnoJovem (PPJA)  



Casa de Criola é uma iniciativa do Grupo Biojóias da Floresta que tem 

em sua organização artesãs/os urbanas/as em parceria com 

agricultores/as familiares, ribeirinhos/as, extrativistas, quilombolas, 

indígenas e outros tipos de organizações que tenham em sua 

plataforma a valorização do trabalho. 

 

Surgiu em 2004, experimentando diversos aspectos de produção, 

comercialização, formação, ação social, entre outras questões. 

 

No aspecto da comercialização existe o desenvolvimento de uma 

parceria com várias organizações, na busca de propiciar uma melhor 

visibilidade da Economia Solidária e da variedade de produtos da 

nossa região. 

 

 



Somos um coletivo de mulheres, 

homens e jovens. A nossa luta é 

cotidiana e o nosso horizonte é 

chegar ao entendimento do que é 

viver um espaço onde todos são 

donos e donas dos meios de 

produção de forma integral, 

expressando o empoderamento 

de cada individuo neste contexto, 

além de construir uma Economia 

que traga benefícios para todos 

os integrantes de nosso grupo. 

 

 



Como já disse antes, nós trabalhamos com biojóias, que são produtos 
de boa qualidade e produzidos de forma artesanalmente em proteção 
ao meio ambiente, porém, vendido num valor baixo para não afetar o 
consumidor.  Agora vamos mostrar alguns de nossos produtos: 

                                                

                                   

 

                                                

 

 

 

 

 

Brincos de esmeralda                           Brincos de Rubi 



Nós pretendemos atrair mais as mulheres, pela maioria dos  produtos 

serem jóias e são mais utilizadas por elas. Mas também pretendemos 

atrair os homens por terem produtos que poderão ser utilizados por 

eles, assim como, para as mulheres, produtos como caixa decorada, 

chaveiro de sementes, etc. 

 

Também são produtos de alta qualidade, como já havia dito são 

produzidos manualmente para a valorização do trabalho dos seres 

humanos, e feitos por coisas do meio ambiente, assim também ajuda a 

cuidar do nosso meio ambiente que é de alta importância para nós 

seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



Entre em contato conosco! 

 

Telefone Fixo: 69 8107-9485 (TIM) 

E-mail: casadecriola@gmail.com 

 

 

http://cirandas.net/bijoias-da-floresta 
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NOMES: Breno Zanon                      TURMA: Logística 

               Patrick Higino  

               Marcos Junior 


