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os seus sonhos

MARCAS
CONFIRA A LINHA COMPLETA

www.smshop.com.br

Dê vida para 

A SM SHOP oferece o que há de mais moderno em máquinas 
e acessórios para BORDADO, COSTURA, QUILTING e PATCHWORK.
Realize o sonho de tornar o seu negócio lucrativo, com nossas soluções.   

UTILIZE O CUPOM ARTESANATOINCASA E GANHE DESCONTO!ARTESANATOINCASA
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Editorial Índice
Chegamos em nossa segunda edição com 
mais novidades!  
O Natal se aproxima, e para celebrá-lo 
trouxemos peças dedicadas a esta data 
tão especial para muitos.  
Além disso, você vai conferir matérias que irão 
colaborar com o seu crescimento profissional e 
pessoal, como a história de sucesso da artesã 
Jaqueline, que venceu a depressão com o 
artesanato, e a entrevista com a artesã Camila 
Martins, em que ela dá dicas preciosas para nós 
que somos criativos de plantão!   
Temos, ainda, uma matéria especial, assinada 
pela jornalista Giulia Esposito, sobre como 
o artesanato tem ajudado muitas crianças e 
adolescentes no GRAACC e como você pode se 
tornar voluntária e também ajudar!  
E, por fim, o professor Sassá traz 6 dicas de 
peças sustentáveis para decorar a sua casa
para este natal.  
Aproveitem esta edição que foi feita com muito 
amor e carinho para vocês, profissionais e 
amantes do artesanato!

“ VAMOS FAZER A DIFERENÇA”! 

Até a próxima edição!
Equipe Artesanato In Casa.

A Artesanato In Casa e a Passo A Passo Comunicação Visual não se responsabilizam por eventuais erros nos passos, os projetos apresentados são 
de inteira responsabilidade dos artesãos. moldes ou ensinamentos. Proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização da Passo A Passo 
Comunicação Visual.
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ANÚNCIE NA REVISTA

contato@artesanatoincasa.com.br
www.artesanatoincasa.com.br

Fale conosco pelo whats

Alcance mais clientes, seu anúncio aparecerá 
aqui em nossa revista, em nosso site, em nosso    
      Instagram e         Facebook!

(11) 94541-4163
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www.doismtextil.com.br

EXIJA

Conquistando 

o Brasil!

11 3018-5252 / 11 2012-1213 /         11 94743-6140 

Artesã: Andréia Borin Martins Ernandes

Artista plástica apaixonada pelas artes visuais, trabalha com personalizados para festas, lembrancinhas,
topper de bolo, convites entre outros. Todos os trabalhos personalizados são feitos com muito amor e carinho.

Loanda - PR

(44) 99862-3266 @artsnamedidapersonalizados

Arts na Medida Personalizados

@limeiraartesanatos @limeiraartesanatos
SIGA

Rodovia Deputado Laércio 
Corte, ���� �Li�eira-Piracica�a�

TODO DIA UM SORTEIO
DE .  R$500,00 R$250,00

PARA O ORGANIZADOR(A) E
 PARA OS INTEGRANTESR$250,00
DE CARAVANA. 

PARA PARTICIPAR O LÍDER DO GRUPO
DEVE CADASTRAR A CARAVANA EM:

WWW.DAEVENTOS.COM.BR 
(clique em Natal Limeira)

Consideramos caravana os grupos
com mínimo de

15 pessoas

12h às 19h
15, 16, 17 e 18 de ABRIL

2020

XI LIMEIRA

9,10,11 12
2020

@limeirapatchwork

2020

VENDA DE 
ESTANDES

E-mail: feiras.limeira@daeventos.com.br
19 99972 2390

www.daeventos.com.br

Ambos os eventos:E - CRAFT Corte a Laser 

Corte e gravação a laser em MDF, acrílicos, papeis, 
tecidos, madeiras, acetatos e personalizações. 

A MELHOR SOLUÇÃO PARA SEU PROJETO. 
 
Tel.: (11) 3911 - 4481  /  (11) 9 8271 - 6082 (whatsapp)

anuncio revista.indd   1 04/10/2019   08:14:00

Espaço dos Artesãos

27 a 30
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Relógio Natalino
EM CALOTA

Utilize uma escovinha para lavar 
a calota com água e sabão. 
Com o auxílio de uma furadeira 
ou micro retífica, faça um furo 
no centro por onde irá passar o 
maquinário do relógio. Aplique 
uma camada de tinta spray 
branco fosco, aguarde secar e 
repita o processo.

Recorte o guardanapo de forma 
que encaixe nas curvas da 
calota e fixe com a cola branca.
Preencha com pequenos 
pedaços de guardanapo todos 
os espaços das curvas que 
ficarem em branco. Repita o 
processo em todas as partes 
da calota até que fique toda 
estampada.

Fixe a cortiça no centro 
da calota com a cola 
instantânea.

Encaixe o maquinário 
do relógio na parte de 
trás da calota.

Na parte da frente 
da calota encaixe 
o recorte de mdf e 
rosqueie para fixar 
o maquinário. Com 
a cola silicone fixe a 
passamanaria ao redor 
da cortiça para fazer o 
acabamento.

Finalize encaixando 
os ponteiros na ordem 
de hora, minutos e 
segundos e aplique 
uma camada de verniz 
spray transparente.

Com uma lixa de unha remova 
todo o excesso do guardanapo 
nas bordas da calota.

Com o auxílio de uma esponja 
passe o gel envelhecedor no 
círculo de cortiça. No recorte de 
mdf aplique a tinta spray ouro, 
aguarde secar e finalize com o 
gel envelhecedor.

Escolha um guardanapo 
estampado nas cores de sua 
preferência, divida em quatro 
partes e retire as duas películas 
brancas, deixando somente a 
película impressa.

Com uma  esponja ou pincel 
espalhe cola branca em uma 
das partes da calota, aplique 
o guardanapo e alise com o 
auxílio de um plástico para
não rasgar. 

6 • www.artesanatoincasa.com.br

@tatiane_nascimento_artesa/ facebook.com/Tatiane Nascimento

www.tatinascimento.com.br(11) 99536-9838 Tati Nascimento Artesanato

para não perder a hora da ceia!

outras opções:

1

4

7 8 9 10

5 6

2 3

Passo a passo • Criação: Tatiane Nascimento | São Paulo (SP)
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ARTESANATO
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S
ou Jaqueline 
Gleyce 
Nascimento 
da Silva, 

artesã, tenho 38 
anos, casada e mãe 
de três filhos lindos.

Conheci o ponto 
cruz aos nove anos 
de idade por meio 
de um projeto da 
Igreja Batista da 
Várzea. Na verdade, 
como éramos muito 
humildes, comecei a 
participar do projeto 
porque sabia que 
davam lanches lá. 
Aos 10 anos, fui 
estudar em uma 
escola integral que 
tinha o curso de artes manuais, claro que, para 
mim, era mais fácil ficar numa área que já dominava 
mesmo sendo criança e, então, permaneci nela 
até os 18 anos. Depois, fui trabalhar em outra área, 
deixando o ponto cruz de lado.

Quando tive o meu primeiro filho, aos 20 anos e 
desempregada, retomei a ideia de fazer toalhas 
para vender, então, peguei cartão de crédito 
emprestado, dinheiro com o cunhado e comprei 
todo o material. Vendi algumas peças e recebi o 
valor correspondente, conforme o combinado. 
De outras peças, infelizmente, nunca vi a cor do 
dinheiro, o que gerou dívidas no cartão de terceiros. 
Com isso, vieram a decepção e o desgosto pelas 
vendas. Resolvi, então, abandonar... Com o passar 
dos anos, passei a bordar apenas para presentar as 
pessoas queridas, mas não queria o compromisso 
das vendas.

Aos 31 anos, tive o meu segundo filho e, quando ele 
completou dois anos de idade, veio o diagnóstico de 
autismo. Sem chão, sem cabeça e sem expectativa 
de vida, entrei em depressão. Com as terapias que 
o meu filho fazia, conheci uma psicóloga chamada 
Daniela Guimarães. Ela realizava atendimentos 
gratuitos em uma universidade daqui de Recife e 
acabou sendo extremamente importante no meu 
processo de vida. 

Todas as quartas-feiras, eu ia ao consultório e 
passava meia hora chorando na frente daquela 
mulher que mal conhecia, mas sentia nela a força 

que eu precisava para continuar. De uma coisa eu 
tinha certeza: não podia continuar como estava. 
Uma mulher como eu, antes tão feliz e guerreira, 
agora estava um trapo.

Depois de quase um ano sendo estimulada pela 
psicóloga e pelas amigas que também tinham filhos 
autistas, voltei a bordar. Então, em setembro de 
2018, a diretora da escola dos meus filhos pediu 
para que eu bordasse 12 toalhinhas escolares para a 
turma de formandos em ABC, incluindo o meu filho 
autista. Senti como se estivesse saindo do casulo 
e ganhando asas para começar a voar novamente. 
No final do mesmo ano, eu já tinha encomendas a 
perder de vista. 

Abri, então, uma conta no Instagram e, por meio 
dessa página, a revista Artesanato In Casa me 
encontrou e incluiu os meus trabalhos em sua 
primeira edição. Com isso, joguei minhas asas 
de borboleta fora e adquiri asas de águia. Senti-
me forte, com visão ampla da vida e percebi que 
o autismo não é o fim. Hoje, posso conciliar as 
terapias do meu filho com os meus bordados que, 
além de terapêuticos, me trazem renda extra. Assim, 
vivo feliz, pois, a cada encomenda, um sorriso de 
satisfação. Isso é o meu combustível.

Jaqueline Gleyce Nascimento da Silva – Recife (PE)

História de Sucesso • por Jaqueline Gleyce

 em minha vida...

@jack_no_pontox

(81) 99226-0825

Jaqueline Gleyce

Marido

Filho

anúncio
vitrine
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Moldura
ARTESANAL EM MDF
para deixar sua casa ainda mais linda para o Natal.

Pregar as ripas com três pregos 
em cada emenda.

Com a parte macia de uma 
buchinha aplicar betume 
chocolate por toda a peça e 
espere secar.

Fazer um laço com 
a fita de juta de 
3cm, cole o aplique 
de natal, este laço 
com aplique deve 
ser colado com cola 
instantânea, no canto 
superior esquerdo do 
quadrinho.

O ganchinho deve ser 
parafusado na parte 
superior interna, do 
lado oposto ao laço, 
para ser pendurado o 
vasinho.

As pinhas devem ser 
coladas com cola 
instantânea. Entre 
elas será colado o 
laço de juta de 2cm, 
juntamente com o 
laço de fio dourado ou 
vermelho.

Para finalizar, pendure 
um vazinho com uma 
vela luminosa, para dar 
aquele charme. 

Lixar a peça toda com lixa para 
madeira 180g.

Aplicar tinta spray dourada nas 
pinhas e no trigo.

Com o lado macio de uma 
buchinha passar cera pátina por 
toda a peça e deixar secar cerca 
de 10 minutos.

Com a parte macia de uma 
buchinha passar a tinta verde 
esmeralda por toda a peça e 
esperar até secar.

1

4

7 8 9 10

5 6

2 3

• 2 ripas pinus 25cmx 7cm x 1cm
• 2 ripas pinus 19cmx 7cm x 1cm
• Cera pátina incolor
• Tinta PVA verde esmeralda
• Betume chocolate
• Tinta spray ouro

• Duas pinhas
• 3 Ramos de trigo
• 50cm Fita de juta dourada 3cm
• 30cm fita de juta dourada 2,0cm
• 50cm fio dourado ou vermelho
• Plaquinha de Natal

• 12 pregos de 3cm
• 1 ganchinho de 2cm
• 1 vasinho de vidro transparente
• 1 vela artificial
• Cola instantânea
• Lixa para madeira 180

Lista de Materiais

Passo a passo • Criação: Sandra Tonarque | São Paulo (SP)

facebook.com/artesparacasa@artesparacasa(11) 97594-2595
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Entrevista especial
com a artesã e professora

Camila
Martins

Entrevista • Artesã Camila Martins | São Paulo (SP)

facebook.com/Lucca Patch & Cia

@luccapatch(11) 98167-2078

Nascida e criada em São Paulo, inquieta, 
curiosa, detalhista ao extremo, artesã e 
professora de patchwork por paixão, mãe de 
um príncipe chamado João Lucca, formada 
em Ciências Contábeis. Desde que meu 
filho nasceu, procuro formas de ficar mais 
próximo dele e a ideia de fazer artesanato 
foi uma delas. No fim de 2012 surge a Lucca 
Patch minha paixão, hoje me divido em 
várias rotinas: contadora atuante, sócia de 
um escritório de contabilidade, professora de 
patchwork e costura criativa e mãe daquelas 
que leva pra lá e pra cá, uma vida agitada do 
jeito que eu gosto.

Conte um pouco 
sobre você e o seu 
artesanato.

Quando você 
começou Camila?

1) 3) 

4) 

5) 

2) 
Desde criança encontrei no artesanato 
uma distração, já me aventurei em muitas 
artes: aos 9 anos fazia arraiolo, aos 12 ponto 
cruz, tenho inclusive várias publicações em 
revistas, depois disso fiz biscuit, pintura à òleo 
em tela, pintura em tecido, mas a costura é 
minha verdadeira paixão.

Em 2008 ganhei uma máquina moderna de 
costura do meu então namorado Rodrigo, 
estava passando por uma fase difícil de 
depressão, desânimo e então ingressei 
num curso de patchwork, desde então fui 
literalmente fisgada pela técnica, então hoje 
podemos dizer que meu esposo foi o grande 
incentivador para que hoje eu faça peças e 
dê aulas.

Hoje em dia, além do patchwork me aventuro 
um pouquinho em cartonagem e papelaria, 
adoro organizar as festas do meu filho, desde 
decoração, até elaboração de lembrancinhas. 
E complemento as costuras com bordado 
computadorizado, outra paixão.

Comece pequeno, mas comece, você não precisa 
de muito material e hoje em dia a facilidade de 
acesso aos conteúdos é gigante, então se não 
tem dinheiro para fazer um curso, aproveite os 
gratuitos, tem muita aula boa na tv, aplicativos e 
internet, enfim conteúdo é o que não falta.
Quando digo em começar pequeno é nas peças 
também, não adianta fazer trabalhos grandes, 
comece com lembrancinhas, peças pequenas, 
isso vai ajudar a vender mais rápido e as pessoas 
conhecerão seu trabalho. E se optar por viver 
disso, faça primeiro com o coração, artesanato 

é envolvido por amor, cada peça é única e 
tem que ser feita com capricho, sua melhor 
propaganda serão seus produtos, uma pessoa 
compra e se gostar indica para outra e assim 
por diante, por isso ofereça sempre um produto 
de qualidade. E se apegue muito aos detalhes, 
uma costura retinha, um tecido de qualidade, um 
cursor bacana, uma alça bonita e o acabamento 
perfeito é primordial, ninguém gosta de receber 
uma peça torta ou mal acabada, se não deu 
certo, tente de novo, e de novo e de novo.
Treinar e praticar é a melhor saída!

Vá em frente. Viver já é um grande 
desafio, então abrace o seu sonho, deixe 
o medo e a insegurança de lado. Pense 
alto e trabalhe duro para conquistar seus 
objetivos, há espaço para todos.

Quem te incentivou?

Quais tipos de 
artesanato você gosta 
além do patchwork e 
da costura criativa?

Quais dicas você dá para quem quer produzir e 
vender artesanato?

Qual palavra de incentivo, você
daria para quem esta começando
no artesanato?

DICA DA CAMILA: “ALGUNS DE MEUS TRABALHOS”
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Passo a passo • Criação: Silvia Lacerda | São Paulo (SP)

Árvore
DE NATAL EM 3D
uma técnica que virou sucesso, o LOW POLY PAPER!

facebook.com/silviamlacerda(11) 98126-6660 @silviamlacerda

E - CRAFT Corte a Laser 

Corte e gravação a laser em MDF, acrílicos, papeis, 
tecidos, madeiras, acetatos e personalizações. 

A MELHOR SOLUÇÃO PARA SEU PROJETO. 
 
Tel.: (11) 3911 - 4481  /  (11) 9 8271 - 6082 (whatsapp)

anuncio revista.indd   1 04/10/2019   08:14:00

• Papel 180g  • Cola  • Tesoura  • Boleador ou Agulhão  • Régua • Arquivo para impressão (molde)

Lista de Materiais

Com a régua e o boleador, vinque todos os traços tracejados e tracejados com pontos.

Corte todas as linhas contínuas.

Encontre os números iguais, na mesma 
peça ou em peças diferentes.

No final teremos as partes, é só uni-lás 
e a árvore estará pronta.

Peça pronta! Outras opções para decorar o ambiente, 
com a técnica LOW POLY da profª Silvia. 

Passe cola na aba para unir, segure
até secar.

Linhas tracejadas, dobre em vale
(para dentro).

Faça as dobras em todas as peças.

Linhas tracejadas com ponto, dobre em 
montanha (para fora).

1

2 4

6

8 9

75

3

1A 1B

Obs.: entre em contato com a artesã para o envio do molde.
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Artigo • CRIATIVIDADE • por Samára Milano
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Como o cérebro criaC

A criatividade é uma faculdade exclusiva da raça 
humana. Se pensarmos na natureza de séculos 
atrás vamos perceber que não houve mudanças 
significativas no comportamento animal. Já não se 
pode dizer o mesmo sobre a mudança do homem 
das cavernas até hoje, na era espacial. Mesmo 
que alguns de nossa espécie ainda possuam certa 
brutalidade, ninguém mais puxa suas mulheres pelo 
cabelo! rsrs

O motivo disso é que o homem mudou o mundo com 
a sua criatividade; inventando, criando, construindo...

A complexidade do nosso cérebro permite o 
processamento de informações de forma quase 
ilimitada. Podemos criar novos caminhos neurais, 
novas conexões o tempo todo. E os incontáveis 
caminhos através das redes neurais são o alicerce 
de nossa criatividade.

É tudo uma questão de estímulos!

Obter novas informações combinando-as com
o que já se sabe é a chave do Processo Criativo
do cérebro.

Isto é, nada se cria do zero.

Segundo Lavoisier, “Na natureza nada se cria, tudo 
se transforma”.

Estímulos que já temos colidem com novos estímulos 
e aí a ideia é criada.

Mas que estímulos são esses? Tudo que vemos, 
ouvimos e cheiramos. A cada segundo de nossas 
vidas, os estímulos do mundo são trabalhados e 
combinados com o que já existe.

Visões e sons se misturam às memórias, pensamentos, 
emoções. Velhas e novas.

Cada experiência nossa é uma matéria bruta que o 
cérebro usa para criar.

Ser criativo também tem muito a ver em como 
olhamos para o mundo. Usar o que temos ao redor 

para criar novos conceitos, novos designers, novas 
perspectivas. Tudo a partir de um olhar diferente.
Para quem faz artesanato e manualidades é possível 
treinar a mente para ter esse tipo de olhar. Muitas 
vezes pegar a ideia de um lugar e colocá-la em outro 
contexto totalmente diferente já traz uma terceira 
possibilidade.

E como podemos ser mais criativos?

A rotina de um artesão(ã) muitas vezes é solitária 
e, com base em toda essa explicação de como o 
cérebro cria, eu sempre defendo e incentivo que 
o artesão saia um pouco de casa ou do ateliê. 
Procurar aprender novas técnicas, estar no meio 
de pessoas com trabalhos diferentes do nosso, 
ter outras vivências nos traz mais estímulos e, 
consequentemente, mais criatividade.

Tentar algo novo, sair do lugar comum, se desafiar e 
não ter medo do erro ou do fracasso.

Essa é a fórmula!

E quem usar essa fórmula vai descobri que nossa 
capacidade de criar é infinitamente maior que nossa 
capacidade de colocar as ideias em prática.

Inspirada em motivar, trocar 
e relacionar, Samára Milano 

trocou um cargo de gestora de 
vendas numa multinacional 
alemã para ficar mais tempo 
com sua filha e foi quando se 
apaixonou pelo mundo craft. 
Hoje é artesã, professora e 

proprietária da marca Amigos 
do Berço. Passa seus dias entre 
criar, inventar moda e vender!

Sobre Samára Milano
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Talheres
animados em Biscuit
agora sua ceia ficará ainda mais divertida!

• Colher de Sobremesa 
• Massas nas cores
  (tingidas com tinta de tecido) 
    ° Branca 
    ° Vermelho tomate 
    ° Pêssego 

  ° Verde Folha, Verde musgo e   
    Cenoura 
• Cola Instantânea 
• Cola Branca 
• Palito de madeira 
• Tesoura pequena 

• Strass (opcional) 
• Olho adesivo resinado 
• Boleador  
• Esteca faquinha 
• Folha de E.V.A
   (para trabalhar em cima)

Lista de Materiais

@soso.biscuit www.elo7.com.br/sosobiscuit

facebook.com/sosobiscuit(92) 99399-9997 SOSO BISCUIT

Forminha: Faça uma bolinha vermelha 
de 6g e pressione.

Com as duas mãos, vá girando e 
pressionando as duas partes laterais 
de cima e baixo, deixando com o 
formato da imagem em detalhe.

Com uma esteca de faquinha faça as 
marcações laterais, logo em seguida lixe 
a ponta da colher para preparar a peça.                                                                         

Em seguida passe cola “instantânea” na 
ponta da colher, pressione a forminha 
na colher tendo cuidado para não 
danificar a peça, assim deixando ela 
bem encaixada na colher. Depois ajuste 
a lateral da forminha para dentro. Deixe 

descansar por 12hrs.                                              

Boneco de Neve: Bolinha de 4,5g de 
massa branca, achatar e pressione
as laterais.

Aplique a cola instantânea na parte do 
meio do bolinho e cole a cabecinha.

Cole os olhos adesivo resinado, com 
a ajuda de um boleador pressione os 
olhinhos para dentro da massa, assim 
não corre o risco de sair quando a 
massa secar.

Bolinho: Com a massa pêssego, faça uma 
bolinha de 5g, passe cola “instantânea” 
na parte de cima da forminha e 
pressione com o dedo o bolinho. Com 
a parte do pulso, vá pressionando as 
laterais do bolinho. (dica: sempre misture 
suas massas com um pouquinho de 
branco, assim vai realçar mais as cores 
quando secar sua peça).

Em seguida com uma ferramenta ou 
usando um palito (você também pode 
usar uma escova de dente velhinha) vai 
fazendo marcações na lateral do seu 
bolinho, faça o furo, cole o strass, e com 
uma sombra cintilante bege, aplique na 
massa ainda úmida.

Passo a passo • Criação: Sônia Terra | Manaus (AM)

1

4
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9

O passo a passo é
do Boneco de Neve
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Com o auxílio de um palito de dente, 
faça um furinho para colar o nariz 
(bolinha de massa “cenoura ou 
laranja” pequena, formando uma 
coxinha). Pegue um canudo reforçado, 
corte e pressione com os dedos as 
laterais, assim formando a boquinha, 
em seguida marque a boquinha 
pressionando o canudo para baixo.

Mãos: faça duas bolinhas pesando 
0,2g, coxinha, pressione e marque 
com a faquinha, pressionando para a 
lateral, formando assim a luva do seu 
bonequinho. Em seguida cole com cola 
branca.

Para o detalhe vermelho do chapéu, 
faça uma minhoca vermelha, cole no 
chapéu e depois pressione com a ajuda 
da esteca de faquinha.

Para a pintura dos detalhes no cachecol 
e no chapéu, use a tinta branca PVC e 
um palitinho.

Peça pronta ! Outras ideias para completar seu jogo 
de talheres.

Detalhes no chapéu: faça uma folhinha 
com a massa verde musgo, formando 
uma coxinha, achate e marque com a 
faquinha. Cole no chapéu e faça três 
bolinhas bem pequenas vermelhas, e cole.

Botões: faça dois furinhos no bolinho, e 
com a massa preta faça duas bolinhas, 
passe cola e cole no bolinho, em seguida 
marque dois furinhos no botão.

Chapéu: pegue 0,7g de massa 
preta, faça bolinha e pressione, cole 
e pressione novamente. Faça um 
buraquinho em cima para colar a outra 
parte do chapéu.

Para a parte de cima, faça uma bolinha 
preta com 1g, coxinha e pressione sobre 
a mesa, assim formando um triângulo, 
passe cola instantânea e cole.

Bochechas: marque com o boleador 
nº3, faça uma bolinha de massa 
rosa formando uma coxinha, cole e 
pressione.

Cachecol: faça uma bolinha de 1g com 
a massa verde folha, uma minhoca, 
achate, e vai colando nas laterais do 
seu boneco, em seguida marque com a 
esteca de faquinha. Repita o processo, 
faça o cachecol cortando as pontinhas, 
e em seguida cole.

Face: Bializ Patchwork
Realização: Bializ Produções
Email: bializ@bializ.com

Rio de Janeiro
NOVEMBRO
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(44) 99866-1485 Artes da Tia Sú Loanda - PR

ARTES DA TIA SÚArtesã:
Sueli Thereza
Borin Martins

Trabalho com diversos 
materiais, mas tenho 

duas grandes paixões. 
A primeira é pelos 

bordados em peças 
diferentes como canecas 

de porcelana, bules, 
canetas, jarras, entre 

outras. A outra é pelos 
biscoitos decorados, 
que são feitos com 

muito amor, carinho
e dedicação.

Artigo • Artesanato no GRAAC • por Giulia Esposito 

No voluntariado do
tem artesanato, sim!
As criações das artesãs voluntárias rendem fundos para o tratamento de câncer com 
à venda nos bazares da instituição e na Mega Artesanal. Participe você também!

Instituição social sem fins lucrativos, desde 1991, o 
GRAACC oferece a crianças e adolescentes de todo 
o Brasil a possibilidade de cura de todos os tipos de 
câncer. Seu hospital, que funciona em parceria técnica-
científica com a Unifesp (Universidade Federal de São 
Paulo), tornou-se referência no tratamento da doença e, 
ao adentrá-lo, seja pela estrutura, pela intensa presença 
das cores, pelos espaços lúdicos e pelo próprio aroma, a 
sensação é de se estar em um grande centro de recreação 
com opções para todos os gostos.

Nas dependências do hospital, uma das salas é dedicada 
ao programa de voluntariado, que atualmente reúne 
cerca de 650 voluntários atuantes em 23 áreas que 
apoiam os profissionais de saúde e, em especial, os 
pacientes e familiares. Para tornar-se um voluntário, 
o primeiro passo do interessado é fazer uma visita 
monitorada para conhecer a instituição e compreender 
a causa. Depois disso, ele passa por um recrutamento 
– que deve ser agendado por telefone – em que serão 
apresentados o trabalho e as regras do hospital e do 
próprio voluntariado, que é certificado pela ISO 9001.
“Nosso trabalho tem a humanização como ponto 
principal e vai muito além de amparar emocionalmente 
as crianças. Pensamos na instituição como um todo e 
há trabalho para todos os perfis, que são identificados 

para os adequarmos às vagas abertas. Ao ser indicado 
para um setor, o voluntário realiza um estágio de três 
meses, que determinará se ele está na área ideal para 
o seu perfil”, esclarece a coordenadora de gestão de 
voluntariado, Marina Cassarino.

É no centro administrativo do GRAACC, entretanto, 
que funciona a Oficina de Criação, onde artesãs de 
todos os talentos produzem itens diversos para serem 
comercializados tanto no estande da Mega Artesanal, 
feira da qual a instituição participa anualmente, quanto 
no bazar do GRAACC, que fica bem ao lado do hospital. 
Ali, também são realizados bazares especiais, ao fim de 
cada mês, e temáticos, como o de Dia das Mães e o de 
Natal, em que itens relacionados às datas são produzidos 
para serem vendidos sazonalmente.

O dinheiro arrecadado é integramente destinado
aos tratamentos. 

Em parte dos eventos realizados dentro do hospital, 
como forma de gratificação, os palestrantes também 
são presenteados por mimos produzidos pela equipe 
voluntária da Oficina de Criação e esta é também uma 
forma de divulgar o trabalho das artesãs participantes. 
Há, ainda, empresas que abrem as portas para receberem 
os bazares de artesanato do GRAACC. 

Para ser um voluntário da Oficina de Criação, depois 
da visita monitorada no hospital e do recrutamento, o 
artesão deve informar a sua disponibilidade (dia e horário) 
para que seja inserido em uma das turmas de artesãos, 
que estão distribuídas de segunda a sexta, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h. O importante é que o voluntário cumpra 
4 horas semanais de produção artesanal com o material 
doado por empresas ou por artesãos mesmo (e que, 
após a triagem, é devidamente direcionado). Poucos 
itens faltantes, quando necessários, são adquiridos para 
o desenvolvimento dos trabalhos por meio de uma verba 
destinada à causa pelo próprio GRAACC. 

Se desejar saber mais sobre o programa 
de voluntariado e as áreas existentes, 
acesse o site www.graacc.org.br e, no 

botão “Doar”, escolha a opção
“Seja um voluntário”.

Além dos bazares e da Mega Artesanal, 
as compras dos produtos podem ser 
realizadas por meio do botão “Loja”

do site. Em breve, haverá um ponto de 
venda também no centro administrativo 

do GRAACC.

Doações financeiras únicas ou mensais 
podem ser realizadas seja pelo botão 

“Quero doar” do site ou pelo aplicativo 
GRAACC (disponível gratuitamente
 para dispositivos iOS e Android).

Entrada principal GRAACC

Doações de materiais 
de artesanato e outros 

produtos:
de segunda a sexta, das 

8h30 às 16h30 e, aos 
sábados, das 9h às 16h.

Endereço:
Rua Borges Lagoa, 565, 

Vila Clementino,
São Paulo/ SP.

Telefone para mais 
informações:

(11) 5080-8514

Espaço do voluntariado - Artesanato

Brinquedoteca

Peças criadas para venda

Bazar - GRAACC

1º

2º
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• PATCHWORK  • BONECAS DE PANO  • BORDADOS  • TRICÔ 
• TAPEÇARIA  • CROCHÊ  • CROCHÊ TUNISIANO  • PATCH APLIQUÊ

LOJA 1
Al. dos Nhambiquaras, 1372, Moema, São Paulo - SP

Tel.: (11) 5561-1314 

LOJA 2
R. Cardoso de Almeida 1111, Perdize, São Paulo - SP

Tel.: (11) 3871-1928

@ana_maria_handmade @bazaranamaria

Ideias do Professor Sassá | São Paulo - SP

Ideias de
decoração natalina sustentável!

www.professorsassa.com.brfacebook.com/profsassa

@professorsassa(11) 98254-1781 Professorsassa

Pinte a lata com tinta acrílica 
vermelha. Para a cabeça use uma 
bola de isopor. O chapéu, a barba 
detalhes dos olhos e cinto foram 

feitos de E.V.A..

A rena foi feita com uma lata e 
uma bola de isopor pintadas na 

mesma cor. Os chifres foram feitos 
com galhos de árvore pintados de 

prata e com bolinhas de isopor 
com gliter nas pontas. Orelhas e 

cachecol de E.V.A..

Para os sinos foram usadas 3 latas 
diferentes, pintadas com tinta 

acrílica de cores diferentes. Faça 
um furo no centro do fundo da lata. 
Passe um fio e fixe um sino. Decore 
com tinta relevo fazendo desenhos 

na borda das latas.

A árvore foi feita com palitos de 
sorvete pintados com tinta acrílica 

verde. Cole conforme a foto e 
enfeite com lantejoulas e pendure 

botões. A base é um vasinho de 
barro forrado com tecido.

Monte a manjedoura com palitos 
sem pintura conforme a foto. 

Para os personagens pinte com 
tinta acrílica e faça o detalhe com 

canetinha permanente.
A estrela é de E.V.A.. Para pendurar, 

cole uma fira no verso.

A rena foi feita com 7 palitos. 
Uma no verso colando todos em 
outro palito na horizontal. Pinte 

de marrom. Faça os detalhes com 
EV.A. e olhos móveis.

A proposta é confeccionar essas ideias junto com as crianças e tornar essa festa 
ainda mais criativa, divertida, original e sem dúvida muito mais sustentável. 

Inspire-se!

1 2

3 4

5 6

Artesãos
gostariam de ter seus contatos divulgados,

(11) 94541-4163
nos chame no WhatsApp e SAIBA MAIS!

em nossa revista e em
nossas redes sociais?

@artesanatoincasa Artesanato In Casa
Siga nossas redes sociais:
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PROIBIDA A ENTRADA DE MENORES DE 12 ANOS, EXCETO LACTENTES DE ATÉ 02 ANOS 

MARÇO 04 A 07 2020
CENTRO DE EVENTOS PRO MAGNO - SÃO PAULO, SP

DAS 11H ÀS 19H. 07/03 ATÉ ÀS 18H. INGRESSOS R$ 16 

Realização

www.

���� Artesanato da Ana

Whats:
(31) 98451-2763 (Ana Lúcia T. Lima)

Facebook:
www.facebook.com/Artesanato da Ana

Instagram:
@artesanato.da.ana

MG Bordado

Arte Flor Bendita
Whats:
(11) 98431-9032 (Julliana Leal Velloso)

Facebook:
www.facebook.com/arteflorbendita

Instagram:
@arteflorbendita

SP MDF, Scrapbook 
e Encadernação

A Fada dos Bordados
Whats:
(11) 96350-6694 (Tatiane R. Paz)

Facebook:
www.facebook.com/Tatiane Mityotya
Instagram:
@afadadosbordados

E mail:
Tatibiapaz@gmail.com

SP Bordado

Ateliê Cantinho da Ana

Whats:
(16) 99423-6985 (Ana Paula)

Facebook:
www.facebook.com/cantinhadaana

Instagram:
@atelie_cantinhodaana

SP Feltro

Pontinhos da Anna

SP Patchwork

Whats:
(12) 99210-1386 (Ana Paula G.)

Facebook:
www.facebook.com/Ana Paula Gonçalves

Instagram:
@anaapontinhos

Adelaide Sena Artesanatos
Whats:
(11) 98061-6004 (Adelaide)

Facebook:
www.facebook.com/Adelaide Sena

Instagram:
@atelie.adelaidesena

SP Cartonagem

East Coast Art Shop
Whats:
(11) 99397-3662 (Renato Olivieri)
Facebook:
www.facebook.com/eastcoastartshop
Instagram:
@eastcoast_artshop
Site:
www.eastcoastartshop.website

SP
Pintura Customizada

e Aerografia

Espaço dos Artesãos

Ester Paixão Biscuit

Whats:
(85) 98155-5153 (Ester Paixão)

Instagram:
@artepaixaobiscuit 
Site:
www.esterpaixaobiscuit.com.br

CE Biscuit

Silvia Lacerda

Whats:
(11) 98126-6660 (Silvia Lacerda)

Facebook:
www.facebook.com/silviamlacerda

Instagram:
@silviamlacerda

SP Low Poly Paper

Gilsielen Crochês
Whats:
(19) 98770-1644 (Gilsielen Oliveira)

Facebook:
www.facebook.com/123gilsielencroche

Instagram:
@gilsielencroches

SP Crochê
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Daniela Morbi

Facebook:
www.facebook.com/inspiracao5studio

Instagram:
@inspiracao_studio

Site:
www.inspiracaostudio.com.br

SP Cartonagem e  
Encadernação

Flavia Diz Estúdio

Whats:
(11) 99393-5326 (Flavia Diz)

Facebook:
www.facebook.com/flaviadizestudio

Instagram:
@flavia_diz

SP
Cartonagem e  
Encadernação

Ana P. Toucas
Whats:
(11) 94261-8756 (Ana Paula)

Facebook:
facebook.com/anaptoucas

Instagram:
@ana.p.toucas

Elo7:
www.elo7.com.br/anarisso2047

SP
Crochê

Simy Narts Ateliê
Whats:
(19) 99267-7907 (Simone N. Barbosa)
Facebook:
www.facebook.com/pontoartgeek
Instagram:
@artesanatodasimy
Pinterest:
br.pinterest.com/SimyNarts/

SP Ponto Cruz

Ponto Cruz

Natalia Melo Crochê
Whats:
(11) 99593-1089 (Natalia Melo)
Facebook:
atelienataliamelocroche
Instagram:
@nataliamelocroche
Blog:
www.nataliamelocroche.blogspot.com
E-mail: 
nataliamelocroche@gmail.com

SP Crochê

Natalia Melo
Crochê

Siber Artes e Artesanato
Whats:
(11) 98316-0073 (Simone Bertachini)
Facebook:
www.facebook.com/siber.bertachini
Instagram:
@siberartes
E-mail:
simonebertachini@gmail.com

SP Cartonagem

Professor Sassá
Whats:
(11) 98254-1781
Facebook:
www.facebook.com/profsassa/

Instagram:
@professorsassa
YouTube:
www.youtube.com/user/MKTSASSA
Site: 
www.professorsassa.com.br

SP Arte Sustentável

Whats:
(11) 98232-8353 (Marcia)

Facebook:
marcinhanovaeshandmade

Instagram:
@marcinhadenovaes
Site:
www.marcinhanovaes.com.br

SP

Marcinha Novaes

Crochê

Ch’ien Bordado a Gosto
Whats:
(11) 99687-3241 (Christiane Barbosa)

Facebook:
www.facebook.com/chienbordadoagosto

Instagram:
@chienbordadoagosto

SP Bordado e  
Encadernação

Geraldina Neves

Whats:
(11) 96997-7547 (Geraldina)

Instagram:
@geraldina.neves

SP Cartonagem

Que Fofura Artes
Elaine Oliveira

Facebook:
www.facebook.com/quefofurartes

Instagram:
@quefofuraartes

MG Feltro

Jô Artes & Ateliê
Whats:
(84) 99634-7313 (Joyse Lima)

Facebook:
www.facebook.com/joarteseatelie

Instagram:
@joarteseatelie

RN
Costura Criativa

e Bordado

Camila Almeida Bordados

Whats:
(19) 99311-6053 (Camila Almeida)

Facebook:
Camila Almeida Bordados

Instagram:
@camilaalmeidabordados

SP Bordado

Crochê Quântico
Whats:
(11) 97650-7722 (Samára Milano)
Facebook:
www.facebook.com/groups/crochequantico

Instagram:
@amigos_do_berco
YouTube:
www.youtube.com/user/SamaraMilano
Loja virtual: 
www.amigosdoberco.com.br

SP Crochê

Art Di Cris

Whats:
(71) 99174-2335 (Cristiane dos Santos)

Instagram:
@artdicris 

BA
Biscuit

Espaço dos ArtesãosEspaço dos Artesãos

Atelier Aroma e Banho
Whats:
(11) 98901-9548 (Daniela Gaspar)

Facebook:
www.facebook.com/atelieraromaebanho

Instagram:
@atelieraromaebanho

Site:
www.atelieraromaebanho.com.br/loja

SP Difusores de 
ambiente

decorados
como arranjos

Whats:
(11) 98272-2618 (Carol Cavallini)

Facebook:
www.facebook.com/
carolcavallinihandcraft/

Instagram:
@carolcavallinihandcraft

SP

Carol Cavallini Handcraft

Biscuit

Nafonte Chinelos • Adriana Penna

Whats:
(11) 98786-0820 (Loja Nafonte)

Facebook:
Nafonte Chinelos & Acessórios
Instagram:
@nafontechinelos

Site:
www.nafonte.com.br

You Tube:
Nafonte Chinelos

SP Arte em 
Chinelos

Whats:
(11) 99475-0423 (Neuzely Siqueira)

Facebook:
www.facebook.com/NeuzelySiqueira

Instagram:
@sonhos_arte / @Neuzely

SP

Neuzely Siqueira

Scrapbook e 
Encadernação

Pano da Sorte 
Whats:
(11) 99655-7722 (Paula Micai)

Facebook:
www.facebook.com/panodasorte
Instagram:
@panodasorte

Site:
www.panodasorte.com.br

SP Camisetas
Personalizadas
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Leid Laços & Acessórios

Whats:
(31) 98555-2704 (Leidiane Neves)

Facebook:
www.facebook.com/leidlacos

Instagram:
@leidlacoseacessorios

MG Laços

Cecília Gillio Artesanato
Whats:
(11) 996190483 (Cecília)

Facebook:
facebook.com/Cecília Gillio Artesanato

Instagram:
@ceciliagilliobrinquedos_ artesa

Elo7:
www.elo7.com.br/ceciliagillioartesanato

SP Brinquedos
Artesanais

Daniela Silva • Ateliê do Feltro

Whats:
(51) 8483-2324 (Daniela)

Instagram:
@ateliedanielasilva

E-mail:
ateliedanielasilva@outlook.com

RS Feltro

Central Crafts
Whats:
(11)99131-3685 (Maria Cristina)

Facebook:
www.facebook.com/CentralCraftsBR

Instagram:
@centralcraftsbr

Site:
www.centralcrafts.com.br

SP Cartonagem

@limeiraartesanatos @limeiraartesanatos
SIGA

Rodovia Deputado Laércio 
Corte, ���� �Li�eira-Piracica�a�

TODO DIA UM SORTEIO
DE .  R$500,00 R$250,00

PARA O ORGANIZADOR(A) E
 PARA OS INTEGRANTESR$250,00
DE CARAVANA. 

PARA PARTICIPAR O LÍDER DO GRUPO
DEVE CADASTRAR A CARAVANA EM:

WWW.DAEVENTOS.COM.BR 
(clique em Natal Limeira)

Consideramos caravana os grupos
com mínimo de

15 pessoas

12h às 19h
15, 16, 17 e 18 de ABRIL

2020

XI LIMEIRA

9,10,11 12
2020

@limeirapatchwork

2020

VENDA DE 
ESTANDES

E-mail: feiras.limeira@daeventos.com.br
19 99972 2390

www.daeventos.com.br

Ambos os eventos:

Ateliê Mirabella Tonarque

Whats:
(11) 99565-6193 (Rosangela) 

Facebook:
Ateliê Mirabella Tonarque 

Instagram:
 @ateliemirabellatonarque

SP
MDF, Crochê

e Tricotin

Lucy Del Médico
Whats:
(11) 99181-1801 (Lucy Del Médico) 

Facebook:
www.facebook.com/lucydelm

Instagram:
 @delmedicolucy

Site:
www.elo7.com.br/feiradeideias

SP
Cartonagem 
com Tecidos

Scrapbooking

Whats:
(11) 98970-9383 (Marli)

Facebook:
Marli C. R. Gammaro

Instagram:
@c.r.gammaro

Marli da Conceição R. G. 

SP
Pintura

MARLIM r. gammaro

Espaço dos Artesãos

Facebook:
caroline.gammaro

Instagram:
@is_carolis

Caroline Macedo G.

RJ Pintura

Caroline
gammaro

Ateliê da Rosa

Whats:
(83) 98858-7128 (Rozinalda)

Facebook:
www.facebook.com/Rosa-Bizerril 

Instagram:
 @atelie_da_rosaa

PB
Costura Criativa

Ateliê Arte da Paty
Whats:
(11) 95334-4013 (Patricia P. Silva)

Facebook:
www.facebook.com/ artedapaty

Instagram:
@artedapaty_atelie

SP Ponto Cruz
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Tecidos e Aviamentos Metrópole

Metrópole, tudo pra você!

A Metrópole é a loja que tem tudo o
que você precisa para corte e costura,
patchwork, scrapbook e aplicações em

geral. Tem também, feltros, moldes,
papelão HOLLER, gabaritos, papel

termocolante, ecobags e aviamentos
em geral. Tudo isso com o melhor

atendimento da região.

Rua Comendador Abdo Schahin, nº52 - Centro SP
CEP: 01023-050 / Telefone : (11)3313-1410 / (11)3313-4870 /3228-1503

Horário de atendimento 2ª a 6ª das 8h30 às 17h Sábados das 8h30 às 13h00

Profª Nancy Profª Adriana

Demonstrações de pintura em tecido,
todas as quintas e sextas!

METRÓPOLE TAMBÉM TEM...

MUITOS ACESSÓRIOS PARA SEU PATCHWORK, 
COSTURA E ARTESANATO EM GERAL, VENHA CONFERIR!


