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Produto exclusivo Passo A Passo Comunicação Visual

Uma revista focada em ajudar a divulgar os artesãos que queiram mais visibilidade!

TATI
ROCHA

com a artesã e professora
ENTREVISTA ESPECIAL

ARTESÃOS
de diversas 
técnicas de 
artesanato!50

E mais...

HISTÓRIA DE SUCESSO
com o artesão 

Urian Carneiro 

ARTIGO
Crenças Limitantes no 

Artesanato

PINTURA HIDROGRÁFICA 
com o artesão Renato Olivieri

ARTE EM CROCHÊ
com a artesã Marcinha Novaes

ARTE EM CARTONAGEM E 
ENCADERNAÇÃO

com a artesã Daniela Morbi

ARTE EM CHINELOS
com a artesã Adriana Penna

6 IDEIAS
INCRÍVEIS para fazer peças com caixas de 

leite!
Geraldina Neves

criação:
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Editorial Índice
VAMOS JUNTOS!  
Chegou 2020. Um ano que inicia a todo vapor, 
nessa nova jornada de muito artesanato.

Novas oportunidades, caminhos, amigos, 
experiências em expansão, para que juntos 
possamos contribuir de algum modo no crescimento 
pessoal e profissional na vida de muitas pessoas.

Ser artesão e amante do artesanato é um privilégio 
de trabalhar em rede. É saber que não estamos 
sozinhos nessa missão. É saber que juntos 
podemos ir muito mais longe, unindo forças para 
superar qualquer obstáculo.

Esta edição é a primeira deste ano e já é um sucesso.

Aproveitem ela foi feita com muito amor e carinho 
para vocês, com matérias interessantes e passo a 
passos incríveis para agregar conhecimento aos 
profissionais e amantes do artesanato!

“VAMOS FAZER A DIFERENÇA e um FELIZ ANO 

NOVO PARA TODOS VOCÊS AMIGOS ARTESÃOS”! 

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.

(11) 94541-4163 @artesanatoincasa Artesanato In Casa www.artesanatoincasa.com.br

Dúvidas ou sugestões entre em contato conosco pelos canais: contato@artesanatoincasa.com.br
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Espaço dos Artesãos

      Instagram e        Facebook!

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    

(11) 94541-4163
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APOIAMOS:

Seja também um doador!

www.graacc.org.br

CRIAÇÃO: PARCEIROS:

@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:



MATÉRIA: Direitos Autorais Parte 01 – Previsão Legal • por Alessandra Veiga

Para prestar algum esclarecimento 
jurídico, a pedido de alguns 
seguidores, dentro do tema no
que se refere ao crochê, vamos 
falar hoje sobre o que diz a 
legislação brasileira.  
  
NA CONSTITUIÇÃO. 
O artigo 5° , inciso XXII da nossa 
Constituição diz que: “é garantido 
o direito de propriedade;” isso 
inclui a propriedade imaterial, da 
qual é espécie o direito intelectual. 

A propriedade intelectual abrange 
o direito de propriedade sobre 
as criações e é protegida pelos 
direitos autorais regidos por lei 
específica.  
  
A importância da previsão 
constitucional é tornar o tema 
cláusula pétrea,  ou seja, limitar o 
poder de reforma da Constituição. 
Isso IMPEDE que a regra seja 
abolida da legislação.  Assim, a 
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DIREITOS AUTORAIS
Parte 1
Quanto à previsão legal. 

ALESSANDRA VEIGA
Artesã e Advogada 

Instagram: @lojinha.da.turca  
Facebook: Turca Reis 

@turcaartesanatonoface 
YouTube: Turca Artesanato  

Email: lojinhadaturca@gmail.com 
Pinterest: Turca Reis

proteção ao direito de propriedade 
não poderá deixar de existir. 
Parece que isso é o óbvio e que 
isso nunca aconteceria, né? Mas 
num Estado (país) que já passou 
por ditadura militar, a garantia e 
proteção dos direitos e liberdades 
do cidadão são IMPRESCINDÍVEIS. 
 
NA LEI DE DIREITOS 
AUTORAIS. 
A Lei 9.610 de 1998 (lei de direitos 
autorais) é extensa. Em seus 
115 artigos diz bem “o que é o 
que” dentro do tema e garante a 
proteção à propriedade intelectual. 
  
No texto estão elencadas, 
inclusive, as definições necessárias 
para se tipificar a violação de 
direitos autorais puníveis civil e 
penalmente. 

NO CÓDIGO PENAL. 
O código penal prevê a violação de 
direito autoral em seu artigo 184 e 
parágrafos. 
  
A definição do crime consiste 
em “violar os direitos do autor 
e os que lhe são conexos”, ou 
seja, as condutas previstas mais 
detalhadamente na lei de direitos 
autorais. 
  
E esses crimes podem se agravar 
dependendo finalidade do agente 
e da obtenção de lucro proveniente 
da atividade criminosa. 

NO CÓDIGO CIVIL. 
A previsão de ato ilícito 
aplicável aqui está no artigo 186 
do código civil.
 
Art. 186. Aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, 
violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete 
ato ilícito. 
  
Independentemente das 
sanções penais cabíveis, quem 
viola direitos autorais, responde 
civilmente também.

Foto: atribuição não requerina



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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PASSO A PASSO

arrase em qualquer época do ano!
Rápido, fácil e lucrativo, transforme simples chinelos em
lindas peças personalizadas e, esbanje luxo por onde andar!
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Profª Adriana Penna
Loja Nafonte Chinelos: Brás/SP

LISTA DE MATERIAIS

www.nafonte.com.br

Nafonte Chinelos & Acessórios@nafontechinelos

(11) 98786-0820 Nafonte Chinelos

AULA EXTRA
Pedraria Alegria

Chinelos Customizado

• 35cm de manta de strass

   prata com 3 fileiras; 

•  1 par da pedraria Felicidade; 

•  13 metros de fio de seda amarelo; 

•  1 par de chinelo; 

•  1 tesoura; 

•  1 alicate de bico chato; 

•  1 alicate de corte.

Obs.: os materiais você encontra na Loja Nafonte Rua Joaquim Nabuco 145 - Brás/SP

Baixe o APP QR Code para ver a aula.
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Retire as correias do chinelo com um alicate de bico chato.
Posicione o alicate com um pouco de abertura para que ele 
não escorregue e fique mais seguro no processo. Empurre 
o cabresto até que a correia se solte do solado. Repita o 
processo nos três cabrestos.

Comece a aplicar a manta, enrolando o fio no entremeio 
de cada espaço. Enrole uma vez por cima, levante a manta 
e enrole uma vez por baixo. Dessa forma o verso fica mais 
preenchido de fio. Repita o processo por toda a extensão da 
correia até o biquinho em diagonal.

Comece a enrolar o fio por baixo e 
por cima da pedraria “Felicidade’’ 
respeitando a medida de cada espaço 
da peça. Enrole preenchendo com 
capricho cada espaço. Mantendo os
fios juntos, sem sobrepor.

Dê 3 nós até o final do cabresto.
Posicione de lado o cabresto no buraco 
da sola para recolocar a correia no 
solado. Aperte o alicate segurando firme 
o cabresto, pressionando até a entrada da 
correia no solado. Repita o processo nas 
outras pontas. Corte a pontinha do fio.

Dê três nós na base do cabresto da correia e comece a 
enrolar o fio envolvendo a correia. Enrole o fio bem junto, 
sem sobrepor, sem encavalar e sem deixa espaços entre eles. 
Não deixe frouxo o fio. Enrole firme mas sem apertar. Enrole a 
medida de dois dedos aproximadamente.

Vá para o outro lado da correia 
passando o fio duas vezes. Posicione 
a pedraria “Felicidade” de um jeito 
confortável (mesmo que fique torta) 
para que você consiga passar o fio na 
argola. Faça uma barriguinha com o fio 
de seda e passe de baixo para cima na 
argola. (Técnica “laçada da Maria)”

Repita o processo da “Laçada da Maria’’ 
(passos 5 e 6) na outra extremidade
da argola.

Meça a manta de strass do tamanho de um lado da correia 
e corte em diagonal para que o o biquinho fique bem 
customizado.

Faça um “barrigão’’ alargando a laçada 
para que passe por dentro do rolo. 
Ao mesmo tempo passe na correia e 
ajuste a laçada para que não sobre 
fios. Prenda com firmeza a pedraria 
“Felicidade’’.

Posicione a manta de três carreiras e 
meça até o final da correia respeitando 
o espaço de dois dedos conforme feito 
no passo 1. Corte a manta e comece a 
enrolar o fio conforme o passo 4.
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O ARTESANATO mudou a minha vida, MUDE A SUA!

U
rian nasceu e cresceu em União 
da Vitória (PR), uma cidade típica 
do interior do Paraná, onde a 
tradição do artesanato passa 
de geração para geração. Desde 

pequeno aprendeu as técnicas manuais com 
sua mãe que, para ocupar o tempo e energia 
daquele jovem hiperativo encontrou no crochê 
um pouco de sossego. “O Urian era um menino 
extremamente ativo, sempre buscando algo para 
fazer, futricando aqui e ali, desenhando, pintando 
e aprontando.” (depoimento de Sueli Carneiro,
sua mãe).

Na época, ele jamais 
imaginaria que um dia 
aquele “Passa-Tempo” 
se tornaria uma 
profissão! Quando 
adolescente, Urian 
aprendeu diversas 
técnicas como Tear, 
Crochê, Tricô, Bordado, 
entre outras. 

A primeira técnica aprendida foi o “rabo de gato”, 
hoje conhecida como Tricotim, na qual o jovem 
confeccionou alguns quilômetros de linhas. “Na 
época ele crochetou todas as linhas que tinha 
guardadas, mas pelo menos ficava bem ocupado 
e tranquilo”, conta Sueli em meio a risadas. 
Mas com o passar do tempo e com a chegada 
da juventude, outros interesses surgiram e o 

HISTÓRIA DE SUCESSO

artesanato ficou um pouco de lado.
Anos depois, já adulto, Urian conheceu um 
projeto social, no qual voluntários desenvolvem 
peças de tricô e crochê para doação a entidades 
carentes. De imediato abraçou a causa e hoje é o 
coordenador do projeto na região onde 
desenvolve um trabalho muito forte na confecção 
de peças e também angariando doações e 
conquistando novos voluntários através da 
divulgação nas redes sociais.

Com a nova aproximação com o artesanato, 
Urian sentiu a paixão pelas manualidades 
renascer dentro de si, e de repente enxergou a 
oportunidade de, paralelamente aos projetos 
sociais, criar um empreendimento rentável 
para complementar a renda. Urian buscou o 
aprimoramento das técnicas através de cursos, 
onde conheceu a técnica do amigurumi, pela 
qual se apaixonou. Pegando uma encomenda 
aqui e outra acolá, percebeu a importância do 
uso das redes sociais na divulgação do seu 
trabalho, e com a sua formação na área de gestão 
de empresas, as coisas foram indo muito bem! 
Hoje, Urian tem a agenda lotada de encomendas 
sempre com até 4 meses de antecedência e 
além disso, também ministra cursos presenciais e 
online, sempre com turmas lotadas.

“Tudo que fazemos com amor e com dedicação 
(dedicação de verdade) sempre traz ótimos 
resultados. É como um cálculo matemático, não 
tem erro. Se você fizer peças artesanais com 

Urian Carneir   !
COM O PROFESSOR E ARTESÃO,
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@amigurian

(42) 98828-9870

Artesanatos Amigurian

Artesanatos Amigurian

Fotos: Divulgação
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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

qualidade, trabalhar uma boa divulgação, ter um 
preço justo e não ter medo de atender clientes de 
outras cidades, o sucesso é garantido” conta Urian, 
com muito entusiasmo.

Urian conta também que o crochê é hoje uma 
renda muito importante para sua família e que 
o trabalho é árduo, mas muito gratificante: 
“Organizar os cursos online, criar receitas, redigir 
apostilas, se virar nos trinta para poder realizar as 

viagens dos cursos e tudo isso em meio às muitas 
encomendas é uma loucura, mas eu não consigo 
mais me ver de outra maneira. Eu amo essa correria 
doida, pois sei que estou fazendo o que amo!”

E para mostrar que o artesanato pode sim ser 
lucrativo (e muito), em seu perfil do Instagram 
(@amigurian) Urian desenvolve muito conteúdo 
voltado a auxiliar outros artesãos a profissionalizar 
seu negócio criativo. Em 2019, Urian realizou lives 
toda segunda-feira ao longo do ano, trazendo 
temas relacionados ao empreendedorismo no 
artesanato, justamente com o objetivo de fortalecer 
o mercado para todos os artesãos.
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PASSO A PASSO

customizável com pintura hidrográfica
crie sua capinha de forma fácil e rápida em sua casa,
com a técnica que vem revolucionando o mercado artesanal!
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Profº Renato Olivieri
Vila Monumento /SP

www.eastcoastartshop.website(11) 99397-3662

eastcoastartshop@eastcoast_artshop

LISTA DE MATERIAIS

• Tanque: um pote, aqueles de  

   cozinha, em torno de 5 litros; 

• Lixa d’água 400;

• Película;

• Ativador;

• Verniz spray uso geral;

• Seladora em spray;

• Tinta branca spray base poliéster; 

• Fita crepe;

• Estilete; 

• Termômetro para água;

• Capinha de celular. 

AULA EXTRA
 Pintura WTP espelho de

luz Proº Renato

Baixe o APP QR Code para ver a aula.
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Lixar a peça (capinha) independente do 
material. DICA: lixar na água corrente.

Escolha a película. Importante: verificar 
o lado que será voltado para a água. 
Para saber, faça o teste antes, molhe as 
pontas dos dedos, pressione a película 
e solte, a parte que grudar no dedo é a 
parte que será virada para a água.

Prenda a película no recipiente com 
fica crepe. Manter a película na água 
por 2 min. Passe o ATIVADOR (10 cm de 
distância). Espere 5 seg. e mergulhe a 
peça na água. Importante: a entrada
da peça na água tem que ser em 45°
de angulação.

Deixe a peça secar totalmente de forma 
natural, para a aplicação do verniz. 
Atenção: não deixar ao sol.

Depois da peça seca, aplicar a seladora 
mantendo 10 cm de distância, em 
movimentos regulares (2 demãos com 
intervalo de 5 min.) Esperar 1 hora.

Preparação da Película: corte a película 
com 4 cm de distância da peça, passe 
fita crepe em toda a volta. Faça piques 
(franjas) em torno da fita.

Afunde a peça até que ela fique 
totalmente submersa. Chacoalhe a peça 
até sair as rebarbas da película. Retire 
da água e espere 20 min. para secar. 
Atenção: tomar cuidado para não fazer 
bolha na peça.

Passe o verniz com uma distância de 
10cm, com movimentos regulares. 
Aplicar 3 demãos com intervalo de 5 min. 
entre elas. Deixe secar por 48 horas 
para poder usar.

Passar tinta branca (dependendo da 
película que irá usar). Aplicar 2 demãos 
(5 min de intervalo). Aplicar com 10 cm 
de distância com movimentos regulares. 
Esperar 12 horas.

Coloque água em um recipiente que 
possa cobrir toda a peça. Importante: a 
temperatura da água tem que ficar entre 
20° a 32°.

Depois de secar por 20 min., lavar a 
peça em água corrente para tirar todo o 
ativador. Dica: para saber se o ativador 
saiu totalmente, passe o dedo levemente 
na peça e veja se a mesma esta áspera. 
Atenção: não passar o dedo quando a 
pela estiver debaixo d’água.  

PEÇA PRONTA! 
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ENTREVISTA ESPECIAL

com a artesã e professora

TATI ROCHA

Entrevista • Artesã Tati Rocha | São Paulo (SP)

Minha avó sabia bordar, costurar e fazia crochê. 
Quando eu era pequena, ela me dava potes de tinta 
com pincel me incentivando a pintar panos de copa e 
até camisetas. Acredito que ela foi a primeira pessoa 
que me apresentou este mundo. Minha mãe também 
faz crochê. E hoje meu pai faz pintura em tecido graças 
ao meu incentivo. Em casa, nós respiramos arte.

Aproveite o universo das plataformas digitais, mostre 
suas peças nas redes sociais, faça uma página, poste 
suas criações. Você não precisa ter uma loja física, mas 
faça uma vitrine online de seus produtos na internet.
Com certeza alguém vai se interessar.

Nunca desistam do 
artesanato, ele pode 

ser uma fonte de renda 
quando o seu bolso 
precisar, uma terapia 
quando o seu corpo 

necessitar e um amor 
quando tudo faltar.

Amo buscar inspiração no Pinterest, Google e sempre 
acompanho as peças de artesãs da Rússia e dos países
de fora. Aprendo várias técnicas e quase tudo no YouTube.

Hoje os canais que mais utilizo para divulgar meus 
trabalhos são o Facebook, Instagram e YouTube.

A primeira vez que fui na Mega Artesanal tive o 
prazer de conhecer a Letícia Konishi, na época ela 
trabalhava em uma plataforma de artesanato. Na 
nossa vida sempre tem um anjo que nos ajuda e ela 
foi um. Estavámos conversando e acabei mostrando 
no celular as peças que fazia. Logo ela se encantou 
e me perguntou se gostaria de dar aulas. Foi aí que 
definitivamente larguei o Direito e decidi aceitar. 
 
Comecei fazendo aulas e Lives, ensinando o que 
aprendi na própria internet.  
 
Sempre amei este universo e por me envolver bastante 
nesta área, cheguei a apresentar um programa de 
artesanato na TV.  
 
Além da pintura, aprendi costura, crochê, tricô, scrap 
e demais técnicas. Hoje faço Lives e apresento um 
programa de artesanato na internet. Tenho um ateliê e 
quero dar um curso online ainda este ano. 
 
Para quem está começando agora e sente vergonha na 
hora de gravar vídeos nas redes sociais aqui vai uma 
dica: não se cobre tanto; não espere ter um cenário 
incrível, a iluminação certa ou os equipamentos 
fundamentais. Não espere ter tudo perfeito, faça com
o que você tem. E o principal: seja você mesmo e 
divirta-se. Relaxe! Compartilhe seu conhecimento!
Não se cobre tanto!

Quem incentivou a se tornar uma artesã?

Onde você busca inspiração para
suas peças?

Qual o canal você utiliza mais para divulgar 
seus trabalhos?

Conte-nos um pouco como se tornou 
apresentadora e, uma dica para quem tem 
vergonha em aparecer nas redes sociais?

Tati quais dicas você daria, para quem quer 
produzir e vender artesanato?

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

TATI ROCHA

@Tati_rocha_oficial

Tati Rocha

Comecei no artesanato ainda quando advogava.
Em 2016 fiquei noiva e quis fazer algo bem especial para 
os meus convidados. Foi então que tive a ideia de fazer 
caixinhas decoradas em MDF. Como nunca tinha feito 
nada, comecei a assistir alguns vídeos no YouTube. Uma 
amiga recebeu a lembrança, amou e me perguntou se 
eu gostaria de participar de um bazar. Sem pensar duas 
vezes eu topei. Estava com vários problemas de saúde por 
conta de estresse e encontrei no artesanato uma forma 
de terapia. Assim, comecei a fazer várias peças. Confesso 
que fui sem expectativas. Achei que não iria vender nada 
e me surpreendi vendendo quase tudo e ainda recebendo 
encomendas. Depois disso participei de muitos outros 
bazares, fiz propaganda em revistas do bairro, panfletos, fiz 
meu próprio site. Vendia para amigos e fiz outros amigos 
vendendo minhas peças. Não era fácil, aliás ainda é muito 
difícil vender artesanato, pois as pessoas não valorizam 
o trabalho manual. Mas a partir dali eu mesma passei a 
consumir mais produtos artesanais. Ao invés de comprar 
algo numa loja, eu comprava de uma artesã. E assim, o 
círculo de pessoas que também consumiam minhas peças 
aumentou. Minha rede de contatos tinha ampliado.

Uma palavra de incentivo para os 
amantes da Revista Artesanato In Casa, 
que estão iniciando no artesanato?

Sou a Tati Rocha, 
advogada por 
formação e artesã 
por vocação.

Alguns trabalhos da Artesã Tati Rocha:



www.doismtextil.com.br

EXIJA

Conquistando 

o Brasil!

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

um mimo criado em crochê! 
Este é um cachorrinho que não da trabalho nenhum, 
nem de cuidar, nem de fazer.

Profª Marcinha Novaes
São Paulo /SP

www.marcinhanovaes.com.br

Marcinha Novaes - Handmade

@marcinhadenovaes

AULA EXTRA
Marcinha  ensinando 

Cachepô com fio de malha

Baixe o APP QR Code para ver a aula.
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LISTA DE MATERIAIS
• Agulha para crochê 4,5 mm;

• Barbante ou fio 100% algodão nº 8 na cor cru;

• Barbante ou fio 100% algodão nº 8 na cor marrom;

• Barbante ou fio 100% algodão nº 4 na cor preta;

• Fio branco (tex 295);

• Alfinetes e marcadores de pontos (opcionais);

• Fibra acrílica antialérgica para enchimento.
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PONTOS E ABREVIAÇÕES:
• corr.: correntinha;
• carr.: carreira;
• p.b.: ponto baixo;
• p.bx.: ponto baixíssimo;
• m.p.a.: meio ponto alto;
• p.a.: ponto alto;
• aum.: dois pontos juntos no 
mesmo ponto da carreira anterior.

  PARA A BASE DO PUG (FAÇA DUAS PARTES IGUAIS):

1• Com fio cor cru, faça o círculo mágico subindo 3 corr. e
     mais 11 p.a. (feche com p.bx.) – total 12 pontos;
2• Faça 2 p.a. para cada ponto da carreira de base –
     total 24 pontos;
3• Siga a sequencia de 2 p.a. no mesmo ponto e 1 p.a.
     no próximo ponto, por toda a carreira  – total 36 pontos;
4• 2 p.a. no mesmo ponto e 2 p.a. seguidos (sem aumento)
     por toda carreira – total 48 pontos;
5• 2 p.a. no mesmo ponto e 3 p.a seguidos– total 56 pontos;
6• 2 p.a. no mesmo ponto e 4 p.a. seguidos – total 68 pontos;
7• 2 p.a. no mesmo ponto e 5 p.a. seguidos – total 80 pontos;
8• 2 p.a. no mesmo ponto e 6 p.a. seguidos – total 92 pontos;
9• 2 p.a. no mesmo ponto e 7 p.a. seguidos – total 104 pontos;
10• 2 p.a. no mesmo ponto e 8 p.a. seguidos – total 116 pontos;
11• 2 p.a. no mesmo ponto e 9 p.a. seguidos – total 128 pontos.

  PARA O FOCINHO

Usando o fio marrom, siga a mesma receita da base até o 
passo nº 5. Feche com p.bx. e corte o fio deixando uma boa 
sobra para costurar na base. Faça um círculo mágico com 
8 p.a. com fio preto e costure na parte marrom. Borde a 
divisão do focinho utilizando o fio preto, partindo do centro 
da base marrom. Faça os arremates sempre na parte de 
trás da base marrom.

  PARA AS ORELHAS
  (TRABALHE EM ESPIRAL):

1• Com o fio marrom, faça o círculo 
     mágico com 6 p.b.; 
2• Faça 1 p.b. e 1 p.b. com aumento
     por toda a carreira; 
3• Faça 1 p.b. para cada ponto
     sem aumentos; 
4• 2 p.b. e 1 aum.; 
5• 3 p.b. e 1 aum.; 
6• 4 p.b. e 1 aum.; 
7• 1 p.b. para cada ponto; 
8• 1 p.b. para cada ponto; 
9• 5 p.b. e 1 aum.;
10• 1 p.b. para cada ponto;
11• 1 p.b. para cada ponto;
12• 1 p.b. para cada ponto. Corte o fio 
      deixando uma boa sobra para 
      costurar na base da almofada.

  PARA OS OLHOS:

1• Com o fio preto faça o círculo mágico com 12 p.a.;
2• Faça 1 m.p.a., 1 aum.;
3• Faça 2 m.pa., 1 aum.. Feche com p.bx., corte o fio 
     deixando uma boa sobra para costurar;
4• Com o fio branco, faça o círculo mágico com 12 p.a. e 
     arremate (deixando uma boa sobra de fio). Faça mais
     um círculo menor com 7 m.p.a. Costure as partes brancas 
     nas partes pretas.

  COSTURANDO OS OLHOS E FOCINHO:

Em uma das bases, posicione cada parte e alfinete (ou use 
marcadores de pontos) para que tudo fique no lugar certo. 
Utilize os fios que deixou sobrando para costurar.

Lembre-se que o pug tem os olhos mais separados e 
próximo ao focinho. Deixe as orelhas para costurar por 
último, após o fechamento completo da almofada.

  FECHANDO AS BASES:

Faça p.b unindo os dois lados deixando 
20 pontos para colocar o enchimento. 
Coloque o enchimento e feche o 
restante em ponto baixo. Feche com 
p.bx., corte e arremate o fio. Posicione 
as orelhas e costure. Dobre
levemente as pontinhas das
orelhas para a frente.
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ARTIGO • por Samára Milano

Crenças Limitantes no

Artesanato

No início da nossa infância e, em geral até os 12 anos, 
nossas estruturas cognitivas começam a ser arquitetadas. 
Essas estruturas contêm as crenças que nortearão como 
a pessoa irá compreender o mundo e reagir a ele na vida 
adulta. É a formação da personalidade. Uma soma de 
comportamentos que assistimos e vivenciamos, vindos 
de nossos pais e cuidadores.

Para raciocinar, o homem precisa de padrões 
organizados na mente. 

Um conjunto desses padrões (também chamados de 
hábitos) constrói nosso Paradigma. Aquilo que cristalizamos 
como convicção, como ideia de vida, como verdade.

Bons paradigmas nos trazem alegria, esperança,
nos motivam! 

Outros, porém, não são tão bons assim, devido às 
crenças negativas, também conhecidas como Crenças 
Limitantes ou Auto Sabotadoras que bloqueiam as 
nossas conquistas.

Pensamentos que acreditamos verdadeiros porque nos 
foram ensinados lá na infância, por quem mais nos amou. 
Como poderiam estar errados? Como pode ser mentira 
aquilo que minha mãezinha me falou? E que minha avó 
falou para ela, porque aprendeu com minha bisavó?

Num olhar mais racional e crítico podemos perceber que 
muitas crenças não fazem sentido. Talvez tenham feito 
sentido em outra época, com outra geração, mas hoje 
não é mais uma verdade absoluta.

Um exemplo disso é dizer que apenas um emprego CLT 
(com carteira assinada) pode te fazer prosperar. Ou que 
só se dá bem na vida quem tem um diploma. Quantas 
pessoas você conhece que são formadas com diploma e 
estão desempregadas? Sem me ater à questão política, 
tampouco defendendo não estudar, apenas como 
exemplo, mas alguém com bem pouca escolaridade 
foi presidente de nosso país... 

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

Então, abrindo mais a mente, faz mesmo sentido pensar 
que Artesanato não dá dinheiro? Ou que o Artesanato 
não é valorizado no Brasil? Ou pior, achar que Artesanato 
é apenas hobby, que não é profissão, e lá no fundinho 
ainda ter uma vergonhazinha de dizer que é artesão?

Quando acreditamos em uma limitação, certa e 
absolutamente perderemos oportunidades, diminuiremos 
as possibilidades que são infinitas no universo.

Se, cada vez que você vê nas redes sociais outro artesão 
mostrando seu sucesso, suas conquistas você pensa – 
isso não é para mim, comigo não funciona, só dá certo 
com quem vende material, só dá certo com quem dá 
aula e outros pensamentos similares – então você está 
reforçando a crença errada!

E quando se reforça diariamente uma crença negativa 
o próximo passo será desistir...

Espero que a reflexão sobre esse assunto seja 
motivadora para que você se pergunte quais e quantas 
crenças mentirosas você ainda tem. 

E que essas crenças tenham servido apenas como 
aprendizado, mas que ao tomar consciência de cada 
uma delas você vá se libertando e criando um novo 
futuro. Um futuro de muito sucesso! No artesanato ou 
naquilo que faz sua alma vibrar e seu rosto sorrir!!!





PASSO A PASSO

Maleta

Inspiração Studio
Crie sua maleta personalizada e brilhe por onde passar!
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Profª Daniela Morbi
Osasco /SP

www.inspiracaostudio.com.br

inspiracao5studio

@inspiracao_studio

LISTA DE MATERIAIS

• Kit de cartonagem Maleta Classic GG;

• 1 m de tecido;

• Fita Crepe e Agulhão;

• Cola branca;

• Régua de metal e Estilete;

• 1 led tipo “ fio de fada” 

   com 20 luzes;

• Espátula ou dobradeira;

• Apliquês em papel para

  scrapbooking (para a decoração);

• Pincél ou rolinho de espuma;

• Furador tipo “Crop a Dile”.

Obs.: os materiais você encontra no site www.inspiracaostudio.com.br

VÍDEO MONTAGEM DAS 
MALETAS

Baixe o APP QR Code para ver a aula.

18 • www.artesanatoincasa.com.br
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Separamos o Kit de cartonagem “Maleta 
Classic Mini (GG)” Inspiração Studio 
e reconheça as peças de montagem 
(papelão cinza) e acabamentos (papelão 
duplex), num total de 13 peças;

Na peça de acabamento da tampa 
colamos as 20 estrelinhas de forma 
harmônica e furamos (com a Crop a 
Dile ou algo que fure sem deformar o 
papelão duplex) sobre cada uma delas, 
onde cada luz de led do fio de fada será 
fixado pela parte de trás com fita crepe 
(reserve). OBS: DEIXE A BATERIA DO 
LADO EXTERNO DA PEÇA;

Agora vamos colar os acabamentos 
superiores tanto da caixa quanto da 
tampa, o acabamento com as estrelinhas; 
colamos, cortamos e retiramos um pedaço 
do excesso da sobra do tecido lateral, 
picotamos as partes arredondadas e 
colamos estas sobras em toda volta tanto 
da caixa quanto da tampa;

Na lateral da tampa faremos uma 
pequena alça para que a bateria possa 
ser guardada;

Colamos o tecido em cada parte dos 
papelões cinza respeitando as sobras e 
dobras como na foto (reserve);

Montamos a maleta começando pela 
parte inferior da caixa (fundo), colamos 
fita crepe ao redor dela, aplicamos 
cola na espessura do papelão, então 
apoiamos o fundo na mesa e colamos 
a lateral da caixa fixando com as sobras 
da fita crepe, finalizamos com a parte 
de baixo da maleta (reserve);

Passamos cola em toda lateral da caixa 
por dentro, sempre de baixo para cima 
e colamos a lateral interna e o fundo 
interno, ambos com a parte do tecido
à mostra;

Colamos todos os acabamentos laterais 
aplicando a cola de dentro pra fora de 
cada peça e fixamos com fita crepe até 
a total secagem, cerca de duas horas;

Colamos o tecido em cada uma das 
partes dos acabamentos, papelão 
duplex, também respeitando as sobras 
de tecido conforme na foto (reserve);

Repetimos o mesmo processo do passo 
5 para a montagem da tampa (tampa + 
lateral da tampa), colamos a lateral da 
tampa com a parte toda revestida de 
tecido para o lado de dentro da maleta 
como na foto (reserve);

Encaixamos a tampa sobre a caixa e 
fixamos os acabamentos laterais com 
fita crepe, em seguida, colamos fita 
crepe onde serão fixadas as alças e 
ferragens para que as marcações e 
furações sejam feitas por cima das fitas;

Finalizamos a decoração frontal da 
maleta com as estrelinhas com led.
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Você Sabia,

O Knit Graffiti ou Yarn Bombing (Explosão de Lã), é 
uma técnica que propõem intervenções artísticas em 
locais públicos utilizando artes manuais como o crochê 
e o tricô. Considerada como uma arte de rua, o Yarn 
Bombing tem como propósito levar mais cor e vida aos 
grandes centros urbanos.

A idéia surgiu em 2005, com a texana Magda Sayeg, 
que fazia tricô em casa, e que quis expandir essa arte 
para as ruas. Esse tipo de intervenção vem crescendo 
muito nos últimos tempos, e isso fez com que fossem 
criados diversos grupos de intervenções urbanas que 
espalham esse tipo de arte pelo Brasil.

Em grandes cidades como São Paulo por exemplo, 
essas artes, quando encontradas, encantam e 
transformam o dia das pessoas que passam por elas.

O Yarn Bombing contribui para que o crochê seja 
cada vez mais lembrado como uma arte moderna /
contemporânea, deixando de ser uma técnica restrita a 
peças de utilidade doméstica, e vestuário.

Agora também é possível ver o crochê estampando 
áreas públicas, em lindas intervenções de arte urbana.

Agora também é possível ver o crochê estampando 
áreas públicas, em lindas intervenções de arte urbana.

O crochê se tornou um estilo de vida.
Faça você também!

que o Yarn Bombing
é uma Arte?

Natalia Melo
Facebook:

atelienataliamelocroche
Instagram:

@nataliamelocroche
Blog:

nataliamelocroche.blogspot.com

Natalia Melo
Crochê

Artigo: por Natalia Melo | Mogi das Cruzes / SP





Ideias de Geraldina Neves | Morro doce – São Paulo / SP

PORTA OBJETOS - CASINHA 
você pode fazer um mini porta 

treco ou caixinha surpresa 
como lembrancinha de festa 

infantil, basta recortar a 
caixinha de leite no formato 

desejado e revestir de tecido.

CESTINHA PORTA-TRECOS
Desde a caixa com divisórias,
até a alça, revestida de papel,
e uma bailarina para fixação

da alça na caixa.

PORTA-LÁPIS E CLIPS
Um porta-trecos ótimo para 

escritório ou para deixar sobre
a mesa de estudos.

CARTEIRA/PORTA-CARTÕES
Corte a caixa de leite no tamanho 

desejado e faça o revestimento 
com papel ou tecido. Lembre-se 

de colocar bolsos na parte de 
dentro, para guardar os cartões e 

um elástico para fechar.

1

PORTA-GUARDANAPOS
Revestida em papel, é possível 

fazer um lindo porta-guardanapos.

3

CAIXA FRANCESA com Fita
Recortando a caixa de leite 

com as dimensões desejadas, e 
revestindo em papel ou mesmo 
com tecido. Acabamento em fita 
de cetim para fechar, temos uma 

linda caixinha francesa.

2

4

5 6

@geraldina.neves(11) 96997-7547

Ideia Sustentável
com a Professora e Artesã Geraldina Neves

Crie lindos objetos reciclando caixinhas de leite.
Abaixo temos 6 sugestões incríveis, para criar 
o seu artesanato de forma simples e rápida. 
Inspire-se!

Passo A Passo Comunicação Visual
(11) 9.8945-9794 (chame pelo whats)

contato@passoapassocomunicacao.com.br
ou rafaelgammaro@gmail.com

@

DÊ UM PASSO À SEU CLIENTE

comunique-se!
www.passoapassocomunicacao.com.br

• Revistas e Apostilas de Artesanato • Logos • Sites 
• Projetos Grá�cos em geral • Posts para redes sociais
• Folders, Pan�etos • Moldes e Grá�cos • Banners • E MUITO MAIS...

JÁ TEM SEU DESIGNER

PARTICULAR?
ARTESÃOS

tem desconto
ESPECIAL!

E ATELIÊS!

Serviços:

comunicação visual
Passo    Passo



Dica: Foto que vende por Letícia Konishi | Jundiaí – São Paulo / SP

UMA BOA FOTO É Fundamental !Dica :

x

E o que é melhor para fazer uma boa foto? 
Uma câmera profissional ou um bom celular?

Te garanto que vale mais a pena investir num bom celular 
do que numa câmera profissional. Digo isso porque o 
celular tem nele tudo que você precisa para fazer a foto, 
editar alguns detalhes e postar nas redes sociais. Além 
das câmeras de celular terem recursos super avançados 
hoje em dia, você tem a facilidade de fazer pequenos 
ajustes na imagem com os programas do próprio celular 
ou com aplicativos. Como a maneira mais fácil de usar as 
redes sociais é com o próprio celular, você já pode postar 

a foto imediatamente, sem perder tempo! Caso você opte 
por tirar a foto com uma câmera profissional, você vai 
precisar descarregar estas fotos em um computador, vai 
precisar de programas de edição de imagem para fazer 
ajustes e só depois disso é que vai entrar nas redes sociais 
para poder postar a foto. Neste caso, o celular significa 
economia de tempo e facilidade sem perder a qualidade!

F
o

to
: A

tr
ib

u
iç

ã
o

 n
ã

o
 r

e
q

u
e

ri
d

a

F
o

to
: A

tr
ib

u
iç

ã
o

 n
ã

o
 r

e
q

u
e

ri
d

a

Letícia Konishi



Espaço do Ateliê

.
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Espaço dos Artesãos

Espaço Atelier Art’s Feitas

Whats: (84) 98833-1999 (Cinthia)

Facebook: Espaço Atelier Art’s Feitas

Instagram: @artsfeitas

Candelária - Natal / RN

TÉCNICA:
• Flores de papéis  
• Scrapbooking
• Talheres bordados
• Pratos com decoupagem 

Leid Laços & Acessórios

Whats:(31) 98555-2704 (Leidiane)

Facebook:Leid Laços & Acessórios

Instagram: @leidlacoseacessorios

São Luís – Betim / MG

TÉCNICA:
•Laços
Personalizados

Tânia Silva
Whats: (11) 96394-4622 (Tânia)

Facebook: Loja Tania Silva

Instagram: @agulhamagica2007

YouTube: Loja Tania Silva

E-mail:agulhamagica2007@yahoo.com.br

Itaquaquecetuba - SP

TÉCNICA:
•Bordado
com Agulha
Mágica

Artes Tia Sú

Whats: (44) 99866-1485 (Sueli T.)

Facebook: Artes da Tia Sú

Loanda - PR

TÉCNICA:
Peças 
Personalizadas
• Biscoitos
• Porcelanas

Art´s na Medida Personalizados

Whats: (44) 99862-3266 (Andréia)

Facebook:
Arts na Medida Personalizados

Instagram:
@artsnamedidapersonalizados

Loanda - PR

TÉCNICA:
•Personalização
de Festas

Escultura em Papel

Whats: (73) 9129-2952 (Dayanne)

Facebook: 
www.facebook.com/esculempapel/

Instagram: @escul_empapel

Conquista – Ilhéus BA

TÉCNICA:
•Esculturas
em Papel

(bonecas africanas)

Lucca Patch & Cia

Whats: (11) 98167-2078
(Camila Martins)

Facebook: Lucca Patch & Cia 

Instagram: @luccapatch

Mogi das Cruzes - SP

TÉCNICA:
•Patchwork
•Costura Criativa

Natalia Melo Crochê

Facebook:
atelienataliamelocroche
Instagram:
@nataliamelocroche
Blog:
www.nataliamelocroche.blogspot.com

Natalia Melo
Crochê

TÉCNICA:
•Crochê

Mogi da Cruzes / SP

Ester Paixão Biscuit

Whats: (85) 98155-5153
(Ester Paixão)

Instagram: @artepaixaobiscuit 

Site: www.esterpaixaobiscuit.com.br

Cidade Pacatuba - CE

TÉCNICA:
•Biscuit

Viviane Teles Sandálias

Whats: (62) 99272-0583 (Viviane)

Facebook: Viviane Teles

Instagram:@vivianetelessandalias

Jardim Ipanema - Goiânia /GO

TÉCNICA:
•Chinelos e
Sandálias
Customizadas
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Jacypontocruz

Whats: (35) 99823-8968 
 (Jaciara Aparecida de Souza)

Facebook: Jaciara Souza 

Instagram: @jacypontocruz

Vila São Geraldo - MG

TÉCNICA:
•Ponto Cruz

Mila Cartonagem
Whats:
(11) 95160-7956 (Mila Costa)

Facebook: Mila Cartonagem

Instagram: @milacartonagem

Site: www.milacartonagem.com.br

Bairro Jardim Danfer - SP

TÉCNICAS:
•Cartonagem 
•Encadernação

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

Facebook: CentralCraftsBR

Instagram: @centralcraftsbr

Site: www.centralcrafts.com.br

Saúde - SP

TÉCNICA:
•Cartonagem

Gilsielen Crochês

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

Facebook: Gilsielen Crochês

Instagram: @gilsielencroches

 Jardim do Lago Valinhos - SP

TÉCNICA:
•Crochê

Espaço dos Artesãos

Ateliê da Rosa

Whats: (83) 98858-7128 (Rosa)

Facebook: Rozinalda Bizerril

Instagram:  @atelie_da_rosaa

Centro – Guarabira / PB

TÉCNICA:
•Costura Criativa

Simy Narts Ateliê
Whats: (19) 99267-7907 (Simone)

Facebook: SimyNarts

Instagram: @artesanatodasimy
 
Pinterest:
br.pinterest.com/SimyNarts/

Jd. Imperial - Valinhos/SP

TÉCNICA:
•Ponto Cruz
•Artes Plásticas

Cássia Criações

Whats: (54) 99167-5410 (Cássia)

Facebook: Cássia Criações

Instagram: @cassiacriacoes

Caxias do Sul - RS

TÉCNICA:
•Feltro

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

Facebook: Ateliê Arte da Paty

Instagram: @artedapaty_atelie

Jardim das Rosas - SP

TÉCNICA:
•Ponto Cruz

Jack no Ponto X

Whats: (81) 99226-0825 (Jack)

Instagram: @jack_no_pontox

Bairro da Várzea -  Recife /PE

TÉCNICA:
•Ponto Cruz

Aninha Pingo de Gente 

Whats: (55)99682-2973 (Ana Paula)

Facebook: Aninha Pingo de Gente

Instagram: @aninhapingodegente

Três Passos - Rio Grande do Sul/RS

TÉCNICA:
•Costura
Criativa
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Whats:
(11) 99475-0423 (Neuzely Siqueira)

Facebook: Neuzely Siqueira

Instagram:
@Neuzely_Siqueira_Estudio

Neuzely Siqueira Estúdio

Ipiranga - SP

TÉCNICA:
•Arte em Papel

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

Facebook: Arte Flor Bendita

Instagram: @arteflorbendita

TÉCNICA:
•MDF
•Scrapbook
•Encadernação

Engordadouro/Jundiaí - SP

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

Facebook: Lucy Del Médico

Instagram: @delmedicolucy

Site: elo7.com.br/feiradeideias

TÉCNICA:
•Cartonagem
com Tecidos

Aclimação - SP

Siber Artes e Artesanato
Whats:
(11) 98316-0073 (Simone Bertachini)

Facebook: Siber Artes e Artesanato

Instagram: @siberartes

E-mail: simonebertachini@gmail.com

TÉCNICA:
•Cartonagem

Jardim Saúde - SP

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

Facebook: Silviamlacerda

Instagram: @silviamlacerda

TÉCNICA:
•Low Poly 
Paper

Vila Mariana - SP

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

Facebook: Flavia Diz Estúdio

Instagram: @flavia_diz

Santana - SP

TÉCNICA:
•Cartonagem  
•Encadernação

Ch’ien Bordado a Gosto

Whats:
(11) 99687-3241 (Christiane Barbosa)

Facebook: Ch’ien Bordado a Gosto

Instagram: @chienbordadoagosto

Vila Romana - SP

TÉCNICA:
•Bordado  
•Encadernação

Adelaide Sena Artesanatos
(compras coletivas de tecido)

Whats:
(11) 98061-6004 (Adelaide)

Facebook: Adelaide Sena

Instagram: @atelie.adelaidesena

Cangaiba - SP

TÉCNICA:
•Cartonagem

Caprichos da Aline

Whats: (11) 98487-3952 (Aline P.)

Facebook: Caprichos da Aline

Instagram: @caprichos_da_aline2010

Jardim Irene/ Santo André - SP

TÉCNICA:
•Scrapbook
•Cartonagem

Espaço dos Artesãos

Geraldina Neves

Whats: (11) 96997-7547 (Gê)

Instagram: @geraldina.neves

Morro Doce - SP

TÉCNICA:
Cartonagem
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Fiothá Aconchego

Whats: (84) 99625-0750 (Thania)

Facebook: Thania Dutra Borges

Instagram: @fiotha_aconchego

Capim Macio - Natal /RN

TÉCNICA:
•Costura Criativa
(Mães e Filhos)

APROVADO
Artes Para Casa

Whats: (11) 99979-2106 (Sandra)

Facebook: Artes para casa

Instagram: @artesparacasa

Ipiranga - SP

TÉCNICA:
•Arte em MDF

Ateliê Mirabella Tonarque

Whats: (11) 99565-6193 (Rosangela)

Facebook: Ateliê Mirabella Tonarque

Instagram: @ateliemirabellatonarque

Sacomã - SP

TÉCNICA:
•MDF
•Crochê
•Tricotin

Atelie L. Nogueira

Whats: (21) 96466-1601 (Losangela)

Facebook: Tia Lô Ateliê

Instagram: @atelielnogueira

Freguesia Jacarepaguá - RJ

TÉCNICA:
•Costura 
Criativa

Sabrina De Cássia

Whats: (91) 98448-5132 (Sabrina)

Facebook: Sabrina.decassia.3

Instagram: @sabrinaramos03

Baião/ Bairro do Brasília - PA

TÉCNICA:
•Bordado em
Ponto Cruz

Espaço dos Artesãos

Mari Feltros

Whats: (21) 98305-1346 (Mari)

Facebook: Feltros da Mari

Instagram: @feltrosmariane

Vinhateiro – São Pedro da Aldeia / RJ

TÉCNICA:
•Feltro

Fabiana Garetti

Whats: (17)99762-5840 (Fabiana)

Facebook:
Chinelos Bordados.Fabiana_Garetti

Instagram: @fabi_sousahg

Jd. das Palmeiras/Pindorama- SP

TÉCNICA:
•Chinelos
Personalizados

Pik Art´s Ateliê

Whats: (18) 99622-1792 (Fátima V.)

Facebook: Fatima Lima

Instagram: @atelie_pik_arts

Centro - Gabriel Monteiro/SP

TÉCNICA:
• EVA
• Biscuit 
(Topo de bolo)

Ateliê da Masi

Whats: (11) 98509-9271 (Silvana)

Facebook: Silvana Masi

Instagram: @atelie_masih

Jardim da Saúde - SP

TÉCNICA:
•Patch Aplique

Ana P. Toucas

Whats:(11) 94261-8756 (Ana Paula)

Facebook: Ana P. Toucas

Instagram: @ana.p.toucas

Mooca - SP

TÉCNICA:
•Crochê
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Whats: (11) 98970-9383 (Marli)

Facebook: MarliGammaro

Instagram: @c.r.gammaro

Marli Gammaro 

Mooca – SP

MARLIM r. gammaro
TÉCNICA:
• Pintura
• Crochê

Facebook:
caroline.gammaro

Instagram:
@is_carolis

Caroline Macedo G.

Madureira / RJ

Caroline
gammaro

TÉCNICA:
• Pintura

PugArt Artesanato e Flores

Whats: (11) 99600-6504 (Kelly)

Facebook:
PugArt Artesanato e Flores

Instagram:
@pugart_artesanatoeflores

Jd. Caxambu – Jundiaí / SP

TÉCNICA:
•MDF
• Scrapbook
•Flores de 
 Papel

Baobá Artes

Whats: (11) 98756-7011 (Camilla)

Instagram: @baoba.artes

Jd. Caxambu – Jundiaí / SP

TÉCNICA:
•Polymer Clay
(argila plástica)

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

Brás - SP

TÉCNICA:
Chinelos
Customizados

Espaço dos Artesãos

Artsil • Silvana Todeschini

Whats:  (19) 98107-7604 (Silvana)

Facebook: Artsil tricô e crochê

Instagram: @artsil_

YouTube: Artsil Tricô e Crochê

Site: www.artsil.com.br

Mogi Mirim - SP

TÉCNICA:
•Tricô 
•Crochê

Quadros & Ponto

Whats: (88) 99986-9813 (Deyser) 

Facebook: Deyser Reis 

Instagram: @quadroseponto

Joaquim Tavora/ Fortaleza - CE

TÉCNICA:
•Bordado em
Ponto Cruz

Carol Cavallini Handcraft

Whats: (11) 98272-2618 (Carol)

Facebook:Carol Cavallini Handcraft

Instagram:@carolcavallinihandcraft

Vianelo –Jundiaí / SP

TÉCNICA:
•Biscuit

Artes da Bel

Whats: (11) 97162-0778 (BEL)

Contato: (11) 94783-6324

Instagram: @cracha_bel

Município Santa Isabel - SP

TÉCNICA:
•Customização
em Crachás

Daniela Silva • Ateliê do Feltro

Whats: (51) 98483-2324 (Daniela)

Instagram: @ateliedanielasilva

E-mail:
ateliedanielasilva@outlook.com

Nova Tramandaí - Tramandaí - RS

TÉCNICA:
•Feltro
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2020

VENDA DE 
ESTANDES

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

www.daeventos.com.br

Os três eventos:
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2020

XI LIMEIRA
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