
COONARTE é uma cooperativa de costureiras apoiada pela PBH, que trabalha com o reaproveitamento de 

retalhos, aparas de couros, tecidos e outros materiais, preservando o meio ambiente através da reutilização 

e reciclagem.

A cooperativa foi criada com o apoio da SCOMGER Barreiro, visando a desenvolver uma atividade 

econômica de forma conjunta e criar uma fonte de renda para as mulheres da região, utilizando matéria 

prima barata e benéfica ao meio ambiente, ou seja, o resíduo reciclável de tecelagem.

A sobrevivência da COONARTE é assegurada, principalmente, pela doação de retalhos de tecidos das 

confecções que são coletados e transportados pela Gerência Regional de Limpeza Urbana da Secretaria 

Municipal da Coordenação de Gestão Regional Barreiro, bem como pelo apoio dado à divulgação e à 

comercialização dos trabalhos. 

 COONART- Tel: 31-33834811 / E-mail: coonartemg@outlook.com

Coordenadora na Coonarte, cooperativa de economia solidária que funciona no bairro Barreiro de Cima, em 

Belo Horizonte, Francisca Paulina da Silva, acredita que a economia solidária é uma ferramenta para 

construirmos o país que queremos.

É preciso re-educar essa nova geração, porque hoje nós temos um mercado de trabalho muito ruim. 

“Quero um mundo onde meus filhos possam ser donos de seus próprios negócios, que não sejam 
nem empregados nem patrões, que tenham dignidade”, 
A Coonarte, composta por 22 cooperadas e em funcionamento desde 1998, foi responsável pela produção e 

criação das roupas e acessórios feitos de material reciclável que foram apresentados em um desfile 

realizado durante o lançamento da Campanha da Fraternidade na Câmara Municipal 26/03/2010.

 

COON A R TE

Atualmente, a Cooperativa expõe 

seus produtos em locais e em 

eventos promovidos pela PBH 

localizados na Feira Espaço 

Cidadania e AMS Arte Mostra 

Solidária  e no Parque Ecológico 

Roberto Burle Marx na sede da 

Cooperativa

 

O programa foi premiado em 

novembro de 2002 pela Câmara de 

Comércio Brasil/Alemanha com o 

Prêmio Ambiental Von 

Martius/Edição 2002, que 

reconhece iniciativas de empresas, 

ONG's, poder público e sociedade 

civil que promovam o 

desenvolvimento econômico, social 

e cultural com respeito ao meio 

ambiente.

 


