


Você contribui de forma direta para 
o desenvolvimento do seu bairro 
e de nossa cidade com suas 
escolhas  diárias de compra. 
As pequenas e micro empresas 
são responsáveis por quase
55% das vagas de trabalho formais,
além da recorrente contratação
de serviços de outros
microempreendedores.

O que você ganha quando
compra produtos feitos aqui?



Tornar-se um consumidor local,
não significa afastar-se do exterior.

Significa alimentar empresas de impacto
local, que utilizam recursos de forma

mais sustentável. 
Você se torna menos dependente

de importações de empresas
que prejudicam o planeta.

#penseglobal
#comprelocal



Substitua quantidade
por qualidade. 
Aquele produto,
que às vezes pode
parecer um pouco
mais "caro", vale a pena
porque dura mais.

Menos 
é mais!



Ao comprar de marcas locais, 
que produzem em pequena 
escala, utilizam fibras naturais, 
biodegradáveis ou reutilizam 
matérias-primas, você contribui 
para uma moda mais sustentável.

Você sabia que
a indústria

da moda
é a segunda

mais poluente
do mundo?

#slow
fashion 



Compre no seu bairro

Regiões da cidade com negócios locais
fortes têm valores imobiliários mais altos. 
As empresas locais tornam a sua comunidade
única e viva. Ruas com mais comércio
e movimento são ruas mais seguras.



Comprar produtos locais reduz 
os impactos gerados pelas emissões 
de carbono dos serviços de transporte 
e logística.
 
Comprando em feiras, conversando 
diretamente com quem plantou e colheu, 
você pode descobrir que um alimento, 
não embalado em plástico e isopor, 
mesmo sem o selo de produto orgânico, 
na verdade foi produzido sem agrotóxicos 
ou fertilizantes químicos.

Sustentabilidade
começa perto de casa



Pesquisas internacionais apontam que, 
em média, a cada R$ 100 gastos 
em lojas de grandes redes, R$ 85 
vão para longe. Comprando de grandes 
redes locais, em torno de R$ 50 
retornam à mesma comunidade. 
Já ao comprar de artesãos e pequenos 
negócios que produzem localmente, 
o retorno local passa de R$ 75!

Quando você gasta
seu dinheiro em pequenos
negócios, você colhe
diretamente os benefícios. 



Curitiba é uma cidade
altamente criativa
e com muitas opções
para você consumir
consciente!

Coletivos de marcas
locais, feiras de bairro,
cooperativas
de produtos orgânicos 
e agroecológicos
e feiras criativas
são ótimas opções
para você encontrar
produtos regionais. 



Espaço que abriga um coletivo 
de mais de 30 marcas locais de moda,
arte, design e produtos naturais.
@casa102cwb
www.casa102.com.br

Esta cartilha foi produzida pelo Mandato
da vereadora Maria Leticia, em parceria
com a Casa 102 e artes @brunaalcantara.00

Use a #comprelocal
em suas redes sociais.


