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COM O APOIO DO CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA (CPP REGIONAL DE LIMEIRA), PREFEITURA DE LIMEIRA E SHOPPING
NAÇÕES LIMEIRA
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PALAVRAS DA PRESIDENTE DA FEIRA: DORA ARCARO

AMIGAS, SEJAM MUITO
BEM-VINDAS À NOSSA
LIMEIRA PATCHWORK!

C

omeçamos em 2010 uma
feira modesta, mas com
amor e determinação e
hoje estamos em nossa nona
edição.
Em todo este nosso trabalho
valorizamos e respeitamos os
participantes, temos cada um como
pessoa e não como número, sejam
os que conosco participaram da
organização ou os amigos
expositores que trabalham com
coragem e sentimentos.
Em 2014 idealizamos nosso
primeiro concurso de patchwork, o
Limeira Em Patchwork, com
intenção de valorizar e premiar os
artistas de nossa cidade. Na edição
pioneira tivemos 22 inscrições
somente de limeirenses. Deste total
12 entregaram as obras.

tomando forma e se fortalecendo
cada vez mais.
Agora em 2018 o projeto
ultrapassou ainda mais os limites
de Limeira e de nosso Estado, pois
tivemos 44 inscrições de várias
cidades de São Paulo, além de
inscrições e trabalhos que
chegaram do Amazonas, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio
Grande do Sul, além de São Paulo.
Esse resultado nos dá muita
satisfação e ao mesmo tempo
aumenta a nossa responsabilidade.
Estou feliz, pois agora muitos
brasileiros sabem que Limeira
existe graças a todos vocês que,
como eu, amam o patchwork e o
artesanato em geral.

Uma boa feira a todos!
Com o tempo a iniciativa foi
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CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK 2018
Setembro 2017 - Arquivo CPP-Limeira/D.A. Eventos

Público observa as obras expostas na feira de 2017. Em 2018 o
concurso bateu recorde de inscrições e obras entregues.

CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK
2018 DEU DESTAQUE À POESIA NACIONAL
É o quinto ano consecutivo do projeto artístico e cultural e todas as 27 obras participantes em
2018 estarão expostas na feira; conra a classicação geral

A

Limeira Patchwork dedica um espaço todo
especial do evento para expor as obras
participantes do Concurso Limeira em
Patchwork e, tem sido assim desde 2014, ano de
estreia do concurso. A iniciativa tem viés cultural e
busca estimular pessoas do país inteiro a dedicarem
seus talentos ao patchwork artístico. Com uma
temática diferente a cada edição, o projeto já é um
desao anual para dezenas de artistas que participam
do concurso desde o seu início. A realização e
organização do concurso é do Centro do
Professorado Paulista (CPP-Regional de Limeira).
Em 2018 a iniciativa bateu recorde de inscrições e de
obras entregues: 44 inscrições efetivadas, deste
montante 27 trabalhos foram enviados e todos são
inéditos conforme regra. Entre os artistas que
entregaram as obras: 21 são do estado de São Paulo;
um de Goiás; um do Amazonas; um do Rio Grande
do Sul; um de Minas Gerais e dois do Rio de Janeiro,
totalizando assim seis estados do país representados.
O tema desta vez deu destaque à poesia nacional,
com o nome Poesia e Patchwork, a temática
oportunizou que textos poéticos de autores brasileiros
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ganhassem uma nova interpretação artística por meio
do patchwork. Aos inscritos cou a missão de entregar
um panô ou mais, em patchwork, no tamanho 70 x
90 cm (vertical ou horizontal). O regulamento admite
aos participantes a entrega de mais de uma obra, no
entanto a regra só permite que apenas um prêmio,
por pessoa, seja dado.
A escolha da poesia era livre, o regulamento apenas
destacou que o texto deveria ser de um autor
brasileiro. Ainda, um trecho do regulamento citou a
homenagem que seria proporcionada por meio do
concurso. “A poesia, o encanto que se busca e se
promove por meio de versos e composições textuais,
também é uma expressão artística. Homenagear
estes trabalhos, por meio do patchwork, é a grande
razão de existir este tema”, informou o texto ocial.
A premiação segue os valores de 2017: ao primeiro
lugar bonicação de R$ 4.000,00; segundo lugar
prêmio de R$ 3.000,00; ao dono da terceira
colocação será destinado o valor de R$ 2.000,00; ao
quarto e quinto colocados R$ 1.000,00 e do sexto ao
12º lugar: R$ 300,00. A cerimônia ocial de
premiação ocorrerá em novembro no salão social do

CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK 2018

clube do CPP-Limeira.
Obra campeã
O trabalho que, segundo a análise das juradas Eliana
Azevedo, Kátia Amaral e Kátia Modry, obteve maior
pontuação e, consequentemente, conquistou o
primeiro lugar é da artista gaúcha Evalhudi T.
Malinowski Mistura, de Erechim (RS). Evalhudi
homenageou a poesia “Traduzir-se” de Ferreira
Gullar. (Veja todas as obras e a classicação
nal nas páginas a seguir).
Foto: Comunicação CPP/D.A. Eventos - agosto/2018

deu mais detalhes do processo do julgamento.
“Temos que car isentas do que é o nosso próprio
gosto e ter muita atenção aos critérios, pois são bases
concretas para avaliar as obras”, declarou. Kátia
Modry ressaltou a evolução ano a ano das peças. “A
cada concurso notamos o crescimento dos
participantes e o trabalho de julgamento tem se
tornado mais difícil devido ao alto nível”, armou.
Kátia Amaral acredita que para participar de
iniciativas assim, basta aos interessados crer no
próprio potencial. “Não tenham medo nem receio de
se inscreverem para o concurso de 2019. Basta
apenas acreditar no seu talento e potencial”, disse.
Aline Bugarin e Natasha Bugarin, ambas da Órbita
Quilting, auxiliaram os participantes prestando dicas
e um apoio especializado, tudo sob supervisão da
organização do concurso.

LEIA ABAIXO A POESIA TRADUZIR-SE, DE FERREIRA
GULLAR, HOMENAGEADA POR EVALHUDI T.
MALINOWSKI MISTURA EM SUA OBRA:

Traduzir-se

Da esq. para dir.: Eliana Azevedo, Kátia Modry e Kátia
Amaral, ao nal do julgamento com a obra campeã.

Julgamento
As três juízas avaliaram as obras nos dias 09 e 10 de
agosto em estrutura especialmente montada pelo CPP
para essa ação. Desde 2016 a equipe julgadora se
mantém. Entre os critérios avaliados estão: quiltado,
que é analisado se o material apresenta boa relação
entre o trabalho e o quilt; encaixes e emendas;
técnicas especiais, como pintura, uso de miçangas,
entre outros elementos realçando a beleza do
desenho; impacto visual, entre outros. No próximo
mês de novembro, no coquetel de premiação do
concurso, a ser realizado em cerimônia exclusiva aos
artistas e convidados, cada participante vai receber
uma cópia da cha de avaliação para que possa ter
um feedback de seu desempenho. Eliana Azevedo

permanente;
outra parte
se sabe de
repente.

Uma parte de
mim é todo
mundo;
outra parte é
Uma parte de
ninguém:
mim é só
fundo sem fundo. vertigem;
outra parte,
Uma parte de
linguagem.
mim é multidão:
outra parte
Traduzir-se uma
estranheza
parte na outra
e solidão.
parte
— que é uma
Uma parte de
questão
mim pesa,
de vida ou morte
pondera;
—
outra parte
será arte?
delira.
Uma parte de
mim almoça e
janta;
outra parte
se espanta.

Ferreira Gullar
Na Vertigem do
Dia (1975/1980)

Uma parte de
mim é
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VEJA OS NOMES DE TODOS OS PARTICIPANTES DO CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK 2018

CLASSIFICAÇÃO
P O E S eI A
2018
Os nomes da menção honrosa estão em ordem
alfabética
1º LUGAR - Evalhudi T.
Malinowski Mistura
Cidade: Erechim - R.S.
Poesia homenageada:
‘‘Traduzir-se’’ de Ferreira
Gullar
Nome da obra: ‘’Simbólico
Eu‘’

5º LUGAR - Nanci Aparecida
Delle Vedov
Cidade: Limeira - SP
Poesia homenageada:
‘‘O Segundo Motivo da
Rosa’’ de Cecília Meireles
Nome da obra: ‘’Longe do
Meu Jardim’’

2º LUGAR - Silmara Guedes Raya Cozzolino
Cidade: Guarujá - SP
Poesia homenageada: ‘‘Soneto do Corifeu’’ de
Vinícius de Moraes
Nome da obra: ‘’Linda,
Como a Lua‘’

Menção Honrosa - Adalgisa Tirapelli Leonello
Cidade: Mogi Mirim - SP
Poesia homenageada:
‘‘Canção do Exílio’’ de
Gonçalves Dias
Nome da obra: ‘’Saudade
da Terra’’

3º LUGAR - Eliana Ferreira de Arruda
Cidade: Manaus - AM
Poesia homenageada: ‘‘Vilancete dos Três
Rios’’ de Elson Farias
Nome da obra:
‘’O Encontro das Águas’’

Menção Honrosa - Carmen
Cardoso Rebelo Santos
Cidade: São Paulo - SP
Poesia homenageada:
‘‘Chapéu de Flor’’
de Mário Quintana
Nome da obra:
‘’Chapéu de Flor’’

4º LUGAR - Valéria da Silva Barbosa Souza
Cidade: Rio de Janeiro - RJ
Poesia homenageada: ‘‘Soneto de Fidelidade’’
de Vinícius de Moraes
Nome da obra:
‘’Amor Innito’’

Menção Honrosa - Elimar
Esteter Cinegalia
Cidade: São Bernardo do
Campo - SP
Poesia homenageada:
‘‘A Mulher e a Rosa’’ de
Ary Bueno
Nome da obra:
‘’A Mulher e a Rosa’’
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VEJA OS NOMES DE TODOS OS PARTICIPANTES DO CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK 2018

Menção Honrosa - Gláucia
Maria Nascimento Campelo
Cidade: Cotia - SP
Poesia homenageada:
‘‘Leilão de Jardim’’ de
Cecília Meireles
Nome da obra:
‘’Primavera‘’

Menção Honrosa - Maria
Terezinha Segri Cardoso
Cidade: Limeira - SP
Poesia homenageada:
‘‘O Girassol’’ de
Vinícius de Moraes
Nome da obra: ‘’Amarelo
Como o Sol’’

Menção Honrosa - Marina Gonçalves de Souza
Cidade: Ubá - MG
Poesia homenageada:
‘‘Leilão de Jardim’’ de
Cecília Meireles
Nome da obra:
‘’Pura Magia’’

Menção honrosa - Taís
Pacini Costa
Cidade: Ribeirão Preto - SP
Poesia homenageada:
‘‘Borboletas’’ de Manoel
Barros
Nome da obra: ‘’Asas de
Borboleta‘’

DEMAIS PARTICIPANTES E OBRAS
Nomes em ordem alfabética

Adalgisa Cristina Marques Boni - Limeira-SP
Poesia: ‘’A Duas Flores’’ de Castro Alves
Título da obra: ‘’Rosas da Vida’’
Angela Cristina Cavallaro - Campinas-SP
Poesia: ‘’Caprichos & Relaxos’’ de Paulo
Leminski - Título da obra: ‘’Sentimetrando’’

Angela Garcia Marconi - São Paulo-SP
Poesia: ‘’Via Láctea’’ de Olavo Bilac
Título da obra: ‘’Via Láctea’’
Aurea De Souza Pantaleão - Goiânia-GO
Poesia: ‘’Oração do Milho’’ de Cora Coralina
Título da obra: ‘’O Que Sou?’’
Edméa Garcia Neiva - São Paulo-SP
Poesia: ‘’José’’ de Carlos Drummond de Andrade
Título da obra: ‘’E Agora José? A Festa Acabou...’’

Edna Silva Dos Santos - Limeira-SP
Poesia: ‘’A Arca de Noé’’ de Vinícius de
Moraes - Título da obra: ‘’Uma Nova História’’
Jhonatas Roque De Souza - Limeira-SP
Poesia: ‘’Mulher’’ de José Farid Zaine
Título da obra: ‘’Mulheres’’
June Stuque - Jundiaí-SP
Poesia: ‘’Retrato’’ de Cecília Meireles
Título da obra: ‘’Auto-Retrato’’
Nadir Teresinha Dollevedo da
Silveira - Limeira-SP - Poesia: ‘’As Pombas’’
de Raimundo Correa
Título da obra: ‘’Revoada’’
Rita de Cássia Coscelli Rocco - São Paulo-SP
Poesia: ‘’Lua Adversa’’ de Cecília Meireles
Título da obra: ‘’A Minha Lua’’
Roberta Pasciencia Pitta Lazaro - Rio Claro-SP
Poesia: ‘’Ismália’’ de Alphonsus de Guimaraens
Título da obra: ‘’Audácia’’
Silmara Guedes Raya Cozzolino - Guarujá-SP
Poesia: ‘’Poeminha Sentimental’’
de Mário Quintana
Título da obra: ‘’Maria Brasileira’’
Sueli Gonçalves da Silva - Santo André-SP
Poesia: ‘’O Coração’’ de Cruz e Souza
Título da obra: ‘’Coração do Anjo’’
Thomaz Weber Araújo - Limeira-SP
Poesia: ‘’O Que o Vento Não Levou’’ - Mário
Quintana - Título da obra: ‘’O Sentir’’
Yaskaha Saito Valim - Teresópolis-RJ
Poesia: ‘’Extravio’’ - Ferreira Gullar
Título da obra: ‘’O Tempo’’

www.daeventos.com.br
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LIMEIRA ARTESANATOS 2018
Foto: Comunicação CPP/D.A. Eventos - maio/2018

Evento recebeu 90 expositores de 31 cidades e o número de
público foi maior que o da edição de 2017

LIMEIRA ARTESANATOS 2018 SUPEROU
EXPECTATIVAS
Com público de 12 mil pessoas em média, boa oferta de cursos e relatos positivos de expositores,
feira superou expectativas e se rma no cenário de eventos da cidade

C

ontinuando com a proposta que teve início
em 2017 de oferecer na cidade uma feira
de artesanatos ampla e diversicada, a D.A.
Produções e Eventos, com apoio de realização do
CPP-Limeira, Shopping Nações e Prefeitura
Municipal, organizou entre os dias 03 e 05 de
maio, na área de exposições do Shopping Nações,
a segunda edição da Limeira Artesanatos. O evento
contou com 90 expositores de 31 cidades, a
maioria do estado de São Paulo, no entanto a feira
também recebeu participantes dos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Paraná.
Artesanatos dos mais variados, entre insumos,
peças prontas e itens para o Dia das Mães,
compuseram o robusto mix de produtos oferecidos.
Ao longo dos três dias a feira ofertou 31 cursos e
ocinas, a maioria gratuitos e, assim, proporcionou
ao público mais comodidade.
Público
Dezenas de caravanas estiveram no evento. Houve
registros de grupos que vieram das cidades
paulistas de Campinas, São Carlos, Porto Ferreira,
São José dos Campos, São José do Rio Preto,
Ribeirão Preto, Araraquara, Matão, Tatuí, Aguaí,
São João da Boa Vista, Barretos, Santos, São Paulo,
Pirassununga, entre outras. Também chamou a
atenção uma caravana da cidade de Andradas (Sul
de Minas Gerais). Cruzamento de dados
envolvendo números fornecidos pelo Shopping
Nações e métricas de avaliação da própria D.A.
Eventos estimam que o público médio alcançado
pela feira foi de aproximadamente 12 mil pessoas
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durante os três dias, outro ponto que fortalece ainda mais o
projeto e o consolida como mais um grande evento na
cidade.

LIMEIRA ARTESANATOS 2018
Fotos: Comunicação CPP/D.A. Eventos - maio/2018

+

Fotos no álbum ocial na
página do Facebook
@limeiraartesanatos
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@limeirapatchwork

@patchworkEmRibeirao

SIGA
@limeiraartesanatos

SIGA
@limeirapatchwork

SIGA
@patchworkemribeirao

feiras.limeira@daeventos.com.br

www.daeventos.com.br

UMA DAS MAIORES
FEIRAS DE ARTESANATOS VARIADOS
DO INTERIOR PAULISTA.
AGUARDE, EM BREVE VAMOS
DIVULGAR A DATA
PARA 2019.

Fotos da edição de 2018 do evento (Comunicação D.A. - maio/2018)

Data p/ 2019 em breve será divulgada em
nossas redes sociais e site
@limeiraartesanatos

SIGA
@limeiraartesanatos

www.daeventos.com.br

Realização:

Apoio:

LIMEIRA PATCHWORK EM RIBEIRÃO 2018
Divulgação - Ribeirão Shopping

Centro de Convenções: sosticada área com mais de 4 mil
metros quadrados vai receber o evento em outubro de 2018

D.A. EVENTOS ESTREIA NOVO
PROJETO EM OUTUBRO:
LIMEIRA PATCHWORK EM
RIBEIRÃO
Nova feira em Ribeirão Preto vai possibilitar
maior acesso ao público desta região;
estandes já estão à disposição para aquisições

A

D.A. Produções e Eventos, organizadora das
feiras Limeira Patchwork e da Limeira
Artesanatos, divulgou ainda em maio, por
meio de redes sociais, site da empresa
(www.daeventos.com.br) e também aos expositores
que já participaram das feiras anteriores, o seu mais
novo projeto: Limeira Patchwork Em Ribeirão, feira
que, assim como a que acontece desde 2010 em
Limeira, vai possibilitar ao público, só que desta vez
mais especicamente o da região de Ribeirão Preto,
uma innidade itens e materiais relacionados ao
patchwork. A D.A. cumpre assim com mais um de
seus objetivos que é o de levar a um número cada vez
maior de pessoas todas os fatores positivos que este
artesanato, no caso o patchwork, proporciona.
A Limeira Patchwork Em Ribeirão vai acontecer nos
dias 11, 12 e 13 de outubro, das 12h às 19h no
Centro de Convenções do Ribeirão Shopping que ca
na Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540, Jd.
Califórnia. A entrada é gratuita. Organizadores de
caravana vão ganhar brinde e o cadastro dos grupos
já podem ser realizados pelo site da D.A.

Ribeirão Preto
O município ca a cerca de 315 km da capital São
Paulo e se destaca no estado devido ao seu alto
potencial econômico sendo o 24º maior PIB do Brasil
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatística – dados de 2017) e é a maior cidade dentro
de uma região com mais 60 municípios no entorno,
todas acumulam juntas uma média de 2 milhões e
500 mil habitantes, deste número quase 700 mil
residem em Ribeirão Preto. O Centro de Convenções
do Ribeirão Shopping possui modernas instalações
em um ambiente com aproximadamente 4.000 m².
Para expor
A D.A. já está à disposição para mais informações,
esclarecimentos de dúvidas e tratativas para os que se
interessarem em adquirir um espaço no evento. O email ocial da organização é o:
feiras.limeira@daeventos.com.br . Os telefones são:
19 – 3713 4548, 3713 4549 ou 3702 0299
(atendimentos de segunda a sexta das 8h às 12h e
13h às 17h).

A entrada será gratuita
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LOCALIZE O QUE VOCÊ PRECISA COM O GUIA DE COMPRAS

GUIA DE COMPRAS
São 172 estandes na IX Limeira Patchwork. Em todo este mix de
produtos, itens e materiais, disponibilizamos este guia. Saiba
exatamente qual expositor está comercializando os artigos que você
precisa. Juntamente com a planta, nas páginas 14 e 15, você terá um
melhor resultado na busca pelos seus itens. Boas compras!
1 . D.A. Eventos - (19) 3702 0299
2 . E-Craft - Revistas e acessórios para patchwork - (11)
3911 4481
3 . Ateliê Rê Heitor - Bolsas e projetos, tecidos, metais,
alças, botões e aviamentos - (35) 3435 6317
4 . Art e Borda - Bordado, tecido, peças prontas, os,
projetos, etc. - (41) 3253 4477
5 . Lido Quilt - Tecidos e acessórios para artesanato. (21) 2611 9614
6 . Ubiratan Fonseca . Artesanato em arame, tesouras
e cortadores, sacolas, agulhas e feltro - (37) 99844 6209
7 . My Criações - Bonecas, projetos, utilitários e
acessórios. - (51) 3249 4879
8 . J.J. Fivelas - Metais - (11) 3227 5082
9 e 10 . Atelier Eliane Castelan - Tecidos, rendas,
projetos, livros, revistas, material para patchwork e
artesanato em geral - (48) 3237 3595
11 . Athelier Sensible Difference - Peças e acessórios
- (19) 3385 0469
12 . Ateliê Brasil Patchwork - Tecidos, aviamentos,
metais, projetos, kits, material e acessórios para
artesanato - (11) 4220 4766
13 . Ateliê Shirley Valton - Peças prontas, tecidos e
armarinhos - (11) 3562 4205
14 . Sol & Rika - Bonecas e bichinhos de pano,
bordados e projetos - (19) 3439 3113
15 . Fona Fran Atelier - Bonecas de pano, tecidos
exclusivos, projetos e material para patchwork - (11)
2839 1474
16 . Doce Arte - Bonecas, projetos, linhas bebê, bolsas,
tecidos, cursores, etc. - (18) 99746 8681
17 . Magic Medic - Bolsa térmica calor instantâneo. (11) 2863 7186
18 . Gilse Maria - Revistas próprias, projetos, lãs e
acessórios. - (48) 99947 9938
19 . Ateliê Patrícia Parisi - Bonecas de pano, projetos,
kits, tecidos, lãs, ferramentas, acessórios e demais peças

em patchwork. - (11) 2601 5183
20 . Artemix Sublimação - Tecidos sublimados, peças
prontas, cursores, artigos para costura. - (19) 99890
3989
21 . Angela Garcia - Peças em Patchwork, projetos e
acessórios. - (11) 2667 9111
22 . Picurrucha Tecidos - Tecidos e peças de
patchwork. - (32) 3235 7074
23 . Chic Fricotes - Tecido – madrinha - (13) 99627
7474
24 . Casa Roque - Espumas para artesanato, artigos
para quarto de bebe, trocadores, kit berço, toalhas,
babadores, mantas e etc. - (19) 98125 8868
25 . Arteluz.ME – Projetos de Pintura em Tecido Projetos de pintura em tecido, aventais, pano de copa,
ecobag, jogo americano e caminho de mesa. - (11) 4451
5674
26 . Luciana Kummer Ateliê - Bonecas de tecido, kits,
projetos e acessórios em tecido. - (19) 3116 9814
27 . Botões Divertidos - Feltro, botões, cola, tesoura,
MDF, etc. - (19) 99621 8091
28 . Karen e Telma Patchwork - Projetos, material em
tecido, linhas, cursores, alças, bolsas, nécessaires,
brinquedos, bonecos e acessórios em madeira. - (13)
3322 5212
29 . Mary & Mel Costura Criativa - Avental, toalha
para lavabo, porta óculos, carteiras, porta celular,
projetos e kits. - (13) 3493 6084
30 . Pètit Pannô - Peças prontas e projetos, tecidos
(digitais e rotativos), ferragens, aviamentos, cartonagem,
kits e acessórios diversos. - (11) 99647 7604
31 . Cláudia Barddal Tecidos - Tecidos exclusivos
Cláudia Barddal, projetos, acessórios, botões,
aramados, etc. - (47) 3278 0058
32 . Ambientes e Costumes - Livros e revistas. - (11)
3661 6678
33 . Regiane Boppré Artesanatos - Tecidos,
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ferramentas para patchwork, papel e gabaritos próprios.
- (11) 2288 1002
34 . Ateliê Kátia Martinelli - Projetos, materiais,
peças prontas e aviamentos. - (11) 4127 0800
35 e 37 . Art a Laser - Diversos recortes a laser. - (19)
99936 5795
37 . 1000 Tons - Tecidos para patchwork - (16) 3461
0957
38 . Quel Quilt - Camisetas e bolsas, tapetes para
crianças, kit trocador, aventais e babadores - (11) 97286
6333
39 . Tereza Leonor Zeitune e Margarete Grillo Bolsas, organizadores, trilhos de mesa, colchas,
camisetas e materiais diversos. - (11) 4582 0073 /
97179 0545
40 . Entre Amigas - Bordado, caixas em MDF, bonecas,
patchwork e patchaplique - (17) 3552 3363
41 . Só Arte - Tecido, feltro, régua, carimbo, cola,
projetos e material diversos. - (51) 3179 2301
42 . Paty Buoso - Projeto para pintura com patch
aplique, panos para copa, bolsa, ecobeg, fralda,
estêncil, etc. - (11) 97108 6677
43 . Tere Cardoso - Tecidos, artesanato em tecido,
bolsas, nécessaires, etc.
(19) 3446 3182 / 99148
3156
44 . Azulinha - Tecidos em geral, bordados, toalhas
prontas e para bordar e artigos para confecção. - (19)
3582 3782
45 . 4S / Four Sisters - Acessórios japoneses para
patchwork, produtos em patchwork e ans. - (14) 3417
5816
46 . Ateliê Mônica Costa - Bonecos e acessórios - (19)
3852 4099
47 . Pura Arte - Camisetas, bodies e babadores, com
trabalhos de patch aplique e pintados à mão. - (11) 4611
6941
48 . Leozinha Art e Alessa Arts - Bolsas, bonecas e
materiais. - (24) 2109 1226
49 . Lucy Teixeira Coisas de Minas - Bolsas e vestidos
artesanais e artigos decorativos. - (32) 98833 5472
50 . Ateliê Mosamô - Bolsas, acessórios e projetos (67) 3253 1339
51, 53 e 54 . Clube dos Paninhos - Tecidos, botões e kits
de tecidos - (11) 2507 3835
52 . Transformarte - Acessórios, utilitários, decoração,
aplicação em cerâmica plástica e tecido. - (21) 2265
1871
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55 . Atelie Iarub - Pezinhos em metal, fechos,
dobradiças, apliques e acessórios – resina aqua cristal. (11) 95951 2910
56 . Quitanda de Pano - Bolsas, carteiras, nécessaires,
tecidos, lonas, ferragens, alças, projetos e aviamentos. (11) 4654 2607
57 . Caseado.com - Bonecas de pano, material,
projetos, tecidos, botões, etc. - (41) 99255 4707
58 . Fabi Medico - Moldes e projetos, recortes e
apliques em feltros e materiais. - (16) 3919 1092
59 . Santa Bagunça - Enfeites, chaveiros, objetos de
decoração e utilidades em tecido. - (11) 2389 3753
60 . Ateliê Fios Mimos - Carteiras, bolsas, jogos de
cozinha, tecidos, aviamentos, peças prontas, etc. - (14)
com. 3662 2795
61 . Tok de Art - Patchwork, tecidos, ferragens,
aviamentos, peças prontas, mantas cnf. De bolsas,
mantas - (19) 3829 2545
62 . Divinna Brasil - Bolsas, mochilas, carteiras,
térmicas, tiaras, faixas para cabelo, confecção infantil,
tecidos e projetos. -(11) 99739 7494
63 . Ateliê Maria Philló - Bonecas, projetos e
acessórios. - (17) 99744 7770
64 . Studio Lucinha Müller - Bonecas country e
patchwork, projetos, kits, acessórios e peças prontas. (11) 4521 9720
65 . Ateliê Flor de Madeira - Aviamentos, projetos,
peças prontas, tecidos, etc. - (19) 3533 1176
66 . Crazy Lady By Cida Leme - Home decor e tecidos.
- (11) 3835 3545
67 . Armarinhos Buoro - Aviamentos - (19) 3451 3304
68 . Atelie Therê D'amico - Bonecas country, projetos e
acessórios. - (17) 3216 2327
69 . Sandra Dantas Entre Paninhos e Carinhos Bolsas, nécessaires, ferragens e acessórios para costura.
- (11) 2203 1430
70 . Ateliê Paula e Cris Kondo - Bolsas e acessórios (11) 3395 9890
71 . Ateliê Abelha Rainha - Peças, bolsinhas, projetos,
botões e broches em cerâmica. - (11) 2653 9359
72 e 75 . Decorart Apliques - Termocolante denitiva,
caneta dupla ponta para tecido, régua patch rechilieu,
barradinhas, projeto e apostilas. - (11) 2951 9199
73 . Pontos e Fuxicos - Tecidos e mantas - (19) 3713
8534
74 . Atelier Kasa Bella - Bonecas de pano, projetos,
acessórios, rendas e miudezas. - (17) 99195 1032
76 . Mix3artes - Tecidos importados, temáticos e de
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algodão. - (12) 3896 1600
77 . Studio Kate's - Bonecas, artesanato em tecido,
projeto, bolsas, ferragens, aviamentos, etc. - (11) 98215
9390
78 . Cajuvida - Enxoval cama, mesa e banho bordadas,
macramê, pintura, crochê, bolsas e porta-trecos. - (18)
3906 3830
79 . Sam Arteira - Bolsas e utilitários em tecido, projetos
e materiais. - (32) 3082 3999
80 . Pètit Pannô - Tecidos, ferragens aviamentos,
acessórios, cartonagem, bonecas, costura, projetos,
peças prontas - (11) 4556 2860
81 . Ateliê Mari Arteira - Projetos de patchwork,

bolsas, aviamentos e costura criativa. - (11) 4748
7288
82 . Cantinho do Retalho - Tecidos tricoline. - (19)
3525 5679
83 e 84 . Bello Quilt - Artigos para confecção de bolsas,
bolsas em lona com couro, tecidos - (11) 3079 5286
85 . Feirarte - Artesanatos diversos. - (19) 3546 2367
86 . ColoridoEclético; EliasBiscuit - Peças em crochê,
receitas, kits, agulhas e acessórios. /// Bonecas de pano,
santas em gesso, peças em MDF e material para
artesanato em geral. - (11) 3671 1181
87 . Atelier Comeia Arte - Tapetes em seda, acessórios
para cabelos e camisetas personalizadas. - (11) 4363
1702
88 . Carinho em Patch - Peças e suprimentos para
patchwork, projetos e moldes. - (11) 5678 8462
89 . Mary Patch Cabides Artesanais - Cabides para
patchwork - (19) 3507 5545
90, 91 e 92 . Costura e Bordados - Máquinas de
costura e aviamentos. - (19) 3704 1048
93 . Prefeitura Municipal de Limeira
94 . Armarinhos Malu - Feltros, mantas acrílicas e tecidos.
- (19) 3406 5600
97 . Chá Com Pano - Tecidos nacionais e importados,
acessórios, livros, apostilas e projetos. - (19) 3424 3938
98 . Fuxicos e Fricotes - Tecidos exclusivos. - (11) 2973
7922
99 . Ateliê Zélia Bronze - Bolsas, alças em couro ou
sintética para bolsas, aviamentos, ferragens, tecidos e
bordados. - (11) 4496 1047
100 . Casa Bonita Artesanato - Produtos em feltro –
recortes a laser, aviamentos e acessórios. - (11) 3944
9242
101 e 102 . Renata Blanco - Tecidos - (11) 5061 8198
103 . Artes Panda - Apliques em tecido termocolante,

projetos e tecidos. - (11) 5584 5957
104 . Abude - Pvc, feltro, linha, verniz, deckorama, ta,
bagun, material para bolsas em geral. - (11) 3274 6199
105 . Retalho Criativo Patchwork e Renata Ribeiro
- Tecidos e aviamentos, artesanato em tecido, projetos e
costura criativa. - (11) 4817 4034
106 e 107 . Avimor Tecidos - Tecidos - (34) 3083 5453
108 . Art Patch e Cia - Patchwork em geral, bonecas e
material diverso. - (19) 3441 5480
109 . Nikkei Máquinas - Peças, acessórios e máquinas
de costura. - (11) 3224 0900
110 . Ateliê Centro da Arte By Erika Vialta - Bolsas,
carteiras, nécessaires, artigos em tecido, alças em couro,
cursores para zíperes, ferragens e artigos para costura. (19) 98285 1021
111 . Junto e Costurado - Feltros, bonecos em feltros,
réguas com modelagem, apostilas e cursos, materiais
básicos para confecção de peças. - (37) 3321 8619
112, 113 e 114 . Estica Fio - Acessórios para costura e
patchwork, armarinhos e aviamentos marca Olfa,
Janome, Pfaff e Singer. - (21) 99973 0191
115 . JD Cavalhiéri Compras.com - Bolsas, material e
acessórios, impressão digital sublimática estruturada
para costura criativa, aromatizador de ambiente. - (12)
99742 8156
116 . Kimbless Bolsas - Bolsas, malhas e acessórios. (43) 3339 4171
117 . Olfa / Anaire - Linha de produtos Olfa (estiletes,
base, laminas( , adesivos decorativos para decor e resina
exível. - (11) 3804 1004
118 . Lúcia Sécio Bolsas e Acessórios para Cabelo Bolsas térmicas, mochilas e acessórios para cabelo - (11)
2371 3468
119 . Ateliê Solange Adam - Bonecas de pano,
acessórios e materiais diversos. - (11) 3596 9390
120 . Zinn - Tecido termocolante, MDF e papel
( 11)
8105 7866 / 5575 9839 / 97077 3736
121 . Ateliêluismoreira - Vovó que fez - Apostilas,
DVDs, adesivos e peças diversas. - (19) 3307 7417
122 . Paninhos & Kits - Tecidos, botões e aviamentos (11) 99429 6444
123 . Ateliê Isamara Custódio - Termocolante,
barrados, réguas para barrado, recortes em feltro, stras,
tecidos digitais recortes em MDF - (11) 3439 1567
124 . Ateliê Deize Costa - Réguas, termocolante, base
de madeira, sublimação e materiais para artesanato e
aplique. - (13) 3225 8309
125 . Juliana Viega / Ateliê Moça Bonita - Bonecas
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de pano, bolsas, tecidos, projetos, apostilas e DVDs - (12)
99761 1813
126 . Amigas na Arte - Patchwork, patch aplique,
pinturas em tecido, projetos e peças prontas para pintura
- (11) 97478 7970
127 . Le Petit Atelier - Kits de bordado, material
importado, tecidos e aviamentos. - (48) 3282 0339
128 . Lucca Patch - Patchwork e costura criativa,
acessórios, ferragens, apostilas, livros, projetos, réguas,
etc. - (11) 3876 3451
129 . Bazar Myriam - Tecidos, aviamentos e
acessórios. - (19) 3276 7741
130 . Dois M Têxtil - Fibra para enchimentos, manta de
poliéster, travesseiro, rel e capa para almofada. - (11)
3018 5252
131 . Benjamim Máquinas - Máquinas para costura e
acessórios. - (48) 3246 0291
132 . Atelier Casinha de Retalhos - Patchwork,
projetos e acessórios para bolsa. - (13) 3223 8907
133 . Quick Massage - Massagem terapêutica - (19)
98123 0711
134 e 135 . Márcia Baraldi - Produtos facilitadores
para quilting. - (48) 99865 5639
136 . Kata Artes Patchwork - Panos, bolsas, toalhas,
trilhos, bonecos, jogo americano, artes aplicadas,
bordados, cortadores, armarinhos, etc. - (47) 3056 1037
137 . Revista Patch&Ans - Revistas especializadas
em Patchwork - (11) 3057 1344
138 . Casinha de Bonecas - Bonecas de pano,
materiais e ferramentas para confecção de bonecas. (19) 3305 2588
139 . Ateliê Lyly - Tecidos, feltro, fuxicos, projetos, etc. (13) 3377 1224
140 . Carimbo Artes - Carimbos, rolo de espuma,
pingente de metal e linha. - (11) 4127 0800
141 . Ateliê na TV - Merchandising na TV, programa do
Dotan - (11) 3672 8324
142 . Estela Junqueira - Peças em tecido, projetos,
tecidos, etiquetas, sublimação e acessórios. - (43) 3152
8070
143 e 144 . Shumi / Brother - Toda linha de máquinas
de costura - (11) 3181 5245
145 . Dona Fuinha - Bolsas e nécessaires, recorte em
feltro, alça para bolsa, cabides, pingentes e cursores em
metal. - (11) 99738 8343
146 e 147 . Farmáquinas - Acessórios para
patchwork. - (21) 2221 7816
148 . Atelier Coração de Pano - Tecidos, projetos e
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armarinho. - (11) 97648-6971
149 . Audrea July - Linha baby, apostilas e peças
utilitárias para casa. - (51) 989085851
150 e 151 . Ton Com Ton - Tecidos japoneses e
acessórios, bolsas, nécessaires, projetos e alças para
bolsas. - (11) 2978 4166
152 . Afonso Franco Tecidos - Tecidos exclusivos
Afonso Franco, projetos em costura, bordados,
patchwork e ans. - (11) 5579 5417
153 e 161 . Rorimaq - Máquinas para costura e
acessórios. - (35) 3993 3797
154 e 155 . African Artesanato - Material para
artesanato - (11) 3672 8324
156 . Família Trapo - Porcelanas, dedais, bordados,
costura criativa e materiais diversos. - (19) 3844 5034
157 . Cheiro de Pano - Bonecas, patchwork, costura
criativa, material, peças prontas e projetos. - (21) 3085
4816
158 . Atelier das Artes - Bonecas, bolsas, tecidos e
projetos. - (21) 3091 8861
159 . Ocina da Malu - Bonecas no estilo soft, projetos,
botões em madeira pintada, acessórios para bonecas,
bolsas e organizadores de tecido. - (21) 2281 3854
160 . Seda Color - Tintas e acessórios para tecido,
canetas diversas, material para patchwork e patch
aplique, termocolante, bastidor, material para tricô e
crochê. - (11) 2221 4965
162 . Make Your Doll - Bonecas de tecidos e materiais
para confecções de bonecas. - (16) 3413 1265
163 . Atelie Two Little Cats - Bonecas, kits, tecidos,
peças prontas de artesanato e acessórios. - (11) 4220
4786
164 . DeD – Patch e Cia - Projetos de arte aplicada,
bonecas de pano e peças prontas. - (48) 3307 4355
165 . Amellie - Decoração sazonal (páscoa e natal),
bebê e materiais. - (11) 3209 3633
________________________________________________
Espaço do Artesão na página seguinte
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ESPAÇO DO ARTESÃO
A . Mari Folster - Joias artesanais, brincos, anéis,
colares, pulseiras, pingentes, braceletes e gargantilhas. (11) 2434 3410
B . Macrame e Crochê - Macramê, crochê e bordados.
- (19) 3451 6314
C . Ateliê Sol; Angélica Biscuit; Maria Alice
Artesanatos - Biscuit, bordados, patchwork, feltro,
costura criativa, ponto reto, patch aplique, Vagonete,
ponto cruz, etc. - (19) 9 9615 3310
D . Walkits - Mantas, feltros e projetos. - (13) 99729
8529
E . Kálamos - Aromatizadores de ambientes, sabonetes
e kits para decorar e perfumar casa e banheiro. - (19)
97410 8719
F . DudArte - Avental feminino e masculino em tecido,
toucas culinárias, puxa-saco, toalha para lavabo, laço e
tiara, caixas em madeira com tecido, etc. - (19) 3034
2554
G . Cake a wish – Doces - 19 99291 0694
H . Minas e Cia Doces Mineiros - Doces em geral (47) 3368 4017
I . Cachaça Fazendão - Cachaça artesanal, tempero e
pimentas - (19) 98179 1894

Informações com base em dados apurados até o
dia 29/08/2018 (data de fechamento desta
edição).
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ESTANDE 108

No Supermercado
Savegnago (Box 10)
Av. Dr. Lauro Corrêa
da Silva, 4005
(Limeira-SP)

SEG. A SÁB.
10h às 22h
DOMINGOS
10h às 14h

19 99139 5183

www.artcarinhos.com.br

A CONTABILIDADE
DO SEU NEGÓCIO

EM ÓTIMAS MÃOS!
www.daeventos.com.br

R. Walter da Rocha Brandão, 82 Jardim Santa Catarina, Limeira - SP

19 - 2114 3773
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CRIATIVIDADE

CINCO DICAS PARA TER MAIS

CRIATIVIDADE
01 - INSPIRAÇÃO
Tenha sempre em mente que a criatividade advém de
inspiração e, se inspirar, entre outros meios, é
possível fazendo observações, ir atrás de referências
e buscar sempre ter contato com aquilo que você
gosta. Leia mais, assista a vídeos tutoriais, vá em
exposições, feiras... Você notará que estas ações lhe
trarão inspirações e, o processo criativo, como já
falado, requer muito estes momentos de inspiração.

02 – NÃO TER VERGONHA
Devemos nos desprender às vezes. Não tenha medo
e muito menos vergonha de tentar algo novo.
Timidez barra o processo criativo, lute contra a
timidez.

03 – FOCO E DISCIPLINA
Tenha disciplina e procure separar pelo menos um
momento especíco do seu dia para os seus
artesanatos. A rotina vai desenvolver a sua evolução.
É como se fosse um esporte, o atleta precisa de
disciplina e cada vez mais contato com o esporte
para se aprimorar. Se tratando de artesanato e
criatividade não é diferente e cada trabalho
realizado não deixa de ser um “treino” e um
momento para aprimoramento. Com a evolução e o
constante aprimoramento, a criatividade vem
naturalmente.

04 – TENHA METAS
Metas palpáveis e tangíveis auxiliam a criatividade.
Quando falamos em metas tangíveis, é,
basicamente, dar prazo para determinadas tarefas e
ter disciplina para cumprir, além de, também, evitar
os objetivos pouco especícos e vazios. Anotar as
metas é fundamental.

05 – ACREDITAR EM VOCÊ
Por mais óbvio e clichê que possa parecer, no
entanto, acreditar em seu próprio potencial lhe traz
conança e, sentir-se conante traz o empenho
necessário para sempre trabalhar e tentar mais e
mais. A criatividade, também neste caso, virá
naturalmente.
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TRICOLINES PARA

PATCHWORK

ALÉM DE TRICOLINES PARA
PATCHWORK, TEMOS UMA
ENORME VARIEDADE DE
TECIDOS: RENDAS IMPORTADAS
EXCLUSIVAS, MODA FEMININA,
ALFAIATARIA, MALHAS E

MUITO MAIS!

@arigortecidos
A Rigor Tecidos

19 - 3441 2523

R. Prof. Marcílio Guiselini, 381 - Jardim Esmeralda, Limeira-SP

PASSO A PASSO - QUILTING DE UMA ÁRVORE DE NATAL

PASSO A PASSO
Enviado por Aline Bugarin e Natasha Bugarin,
da Órbita Quilting Studio - Campinas (SP)
E -mail:
contato@orbitaquilting.com.br
www.orbitaquilting.com.br

1 - Quilte as laçadas até o
início da árvore.

2 - Faça primeiro uma linha reta
na diagonal.

3 - Faça outra linha reta na
diagonal, formando um
triângulo com a primeira.

4 - Quilte um arco levemente na
diagonal, ultrapassando a
primeira linha reta.

5 - Quilte o segundo arco para o
lado oposto da mesma maneira.

6 - Faça mais um arco como os
demais.

7 - Faça o último arco,
aproximando-se da ponta do
triângulo.

8 - Retorne, fazendo ecos dos
arcos quiltados anteriormente.

9 - Faça mais um eco do arco.
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CONTINUA

PASSO A PASSO - QUILTING DE UMA ÁRVORE DE NATAL

10 - Quilte outro eco.

11- Retorne ao ponto de início
dos arcos com o último eco.

12 - Quilte mais um arco, agora
nalizando a forma do triângulo
e sem ultrapassar a primeira
linha reta.

13 - Faça um eco do arco até a
metade da árvore.

14 - Quilte uma linha reta para
baixo.

15 - Faça uma linha reta para o
lado.

16 - Quilte outra linha
reta para cima.

17 - Finalize o eco do
arco, encostando no ponto
da segunda linha reta do
triângulo.

18 - Quilte mais laçadas

19 - Como vai car o

até se posicionar para
começar mais uma árvore
de natal.

preenchimento de árvores
de natal quiltado à
máquina.

Veja também o vídeo deste
passo a passo
Acesse >> http://bit.ly/designbyorbita
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CENTRO DE EVENTOS DO
RIBEIRÃO SHOPPING: ÁREA
COM MAIS DE 4.000m².
LOCAL SOFISTICADO PARA
RECEBER O EVENTO E,
PRINCIPALMENTE: O SEU
ESTANDE.

RIBEIRÃO
PRETO
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LIMEIRA

REGIÃO COM MAIS DE

60 CIDADES
11, 12 e 13
de outubro2018

24ºMAIOR PIB DO PAÍS
Fonte: IBGE (dados divulgados

12h às 19h

NO CENTRO DE EVENTOS DO

em 2017)

www.daeventos.com.br

+ DE 2 MILHÕES
E 500 MIL
HABITANTES NA REGIÃO
QUASE 700 MIL SÓ EM
RIBEIRÃO PRETO

CURTA
@patchworkEmRibeirao

Realização:

QUER EXPOR? ENVIE E-MAIL PARA: feiras.limeira@daeventos.com.br

