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PARA 2022, ESTAMOS PREPARANDO 
UMA FEIRA AINDA MAIS INCRÍVEL.
ENQUANTO AGUARDAMOS ESSE DIA, TE CONVIDAMOS A VIVENCIAR, 

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, UM POUQUINHO DA NOSSA FEIRA! PREPARAMOS 

MOMENTOS DE LEMBRANÇAS, BATE PAPO,  APRENDIZADO E MUITO MAIS!

ENTRE, A CASA É SUA!ENTRE, A CASA É SUA!

wrsaopaulo.com.brwr.s.paulo wrsaopaulo megaartesanaloficial

Siga o canal 
oficial da mega

Assim como você, fomos pegos 
de surpresa e o que seria um 
ano atípico e tomado por 
inseguranças já se transformou 
em um acumulado de 
esperança e fé, que também 
ansiamos para que floresça e, 
finalmente, retomemos o nosso 
encontro na Mega Artesanal, 
com abraços e carinho, do 
jeito que estamos saudosos. 
Então, já que a feira física foi 
adiada para março de 2022 
e a primeira Revista Digital 
Mega Artesanal ajudou a nos 
conectar a ela e a curti-la, ainda 
que de um modo diferente, 
achamos necessário fazer uma 

atualização na publicação, a 
deixando mais ágil e fácil para 
ler e se inspirar. Mudamos 
uma coisinha aqui e outra ali, 
tomando máximo cuidado para 
manter todo o conteúdo. Tudo 
para você se lembrar que o 
nosso reencontro está cada vez 
mais próximo. 

Boa leitura!

TODOS 
JUNTOS 
PELA NOSSA
MEGA!

PAPO ABERTO

https://www.wrsaopaulo.com.br/megaartesanal


https://linktr.ee/lojas.casadaarte


10 15 ANOS DE MEGA 
Mergulhe na história da Mega Artesanal, recorde os 
melhores momentos desses últimos anos e reviva 
as emoções que a gente tem na memória.

100 AGENDA
Confira todas as feiras e eventos da  
WR São Paulo pelo Brasil.

24 A NOVA FASE 
DO MERCADO 
Algumas das mentes mais novas e brilhantes do 
mercado trouxeram a inovação para o artesanato e, 
agora, provam como  o propósito claro e a força de 
vontade podem agregar o melhor para todos.

36 VILA DE NATAL
Uma seleção de trabalhos reunidos com 
grandes artistas: tudo para deixar o seu 
Natal ainda mais especial.

60 EXPOSIÇÕES 
Mais seis exposições de Bordados, Artes Têxteis,  
Paper Sculpture, Ikebanas de Papel e Telas  
Modernas e Surrealistas.

86 CURSOS  
Os cursos e demonstrações que você adora 
conferir na feira também são online, ou seja, 
tutoriais e aulas online para você acessar 
na maior facilidade. É só clicar!

SUMÁRIO
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No início da sua trajetória,
as pessoas também não acreditavam que iria 
dar certo, mas ele não desistiu, superou obstá-
culos, ultrapassou barreiras e provou que, 
mesmo, em um mercado tão competitivo e 
popular, ele conseguiu levar nobreza e muitas 
novidades. 
“Ativar e impulsionar um mercado que só acre-
ditava no sabonete de prateleira de supermer-
cado foi dureza, mas consegui! Já vi as minhas 
ideias em farmácias, lá do outro lado do 
mundo, na Nova Zelândia por exemplo. Isso 
pra mim é transformação!”

Saboaria, um mundo de possibilidades!
Já é fato: o mundo da saboaria 
ganhou força! Depois de 21 anos de 
trabalho, Peter Paiva ativou o merca-
do com milhares de ideias e, hoje, já 
são mais de 5 mil delas publicadas 
mundialmente, levando um universo 
infindável de possibilidades para 
artesãos do Brasil e do mundo traba-
lharem com amor. 

Encantar as pessoas 
com cores, perfumes e 
transformar vidas é o 

nosso compromisso. 
Quem diria no que o 
sabonete poderia se 

transformar!!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

https://www.lojapeterpaiva.com.br
https://www.lojapeterpaiva.com.br


Volte ao 
sumário

Por Wander MazzottisFotos Acervo WR São Paulo

DE MEGA 
ARTESANAL

15 ANOS

AO LONGO DE TODO ESSE PERÍODO A MAIOR FEIRA DA 
AMÉRICA LATINA IMPRIMIU SUA MARCA, REVOLUCIONOU 
CONCEITOS, ALTEROU SAZONALIDADE E MUDOU UM SETOR 
INTEIRO: SE EXISTE UMA UNANIMIDADE NO MERCADO 
ARTESANAL, ESSE NOME É MEGA ARTESANAL.

Foi lá em 2003 que o embrião se 
formou, ao nascer a Feira Artesanal, 
no Centro de Eventos São Luís, em 
São Paulo. Sucesso imediato, em 
três anos, o conceito ficou pequeno 
e, então, nasceu a Mega Artesanal, 
em 2006. De lá para cá, o mundo 
mudou, muitas tecnologias surgiram, 
novos materiais e técnicas artesanais 
chegaram ao mercado, uma gama 
variada de empresas e empreendedores 
voltaram sua atenção para esse nicho 
pujante e milhões de pessoas passaram 
pelas alamedas da Mega, como é 
chamada carinhosamente, em busca 

de informações e conexões entre si. 
Assim, nasceu a semana mais esperada 
por todos aqueles que fazem arte, 
artesanato e artes manuais. Aquela data 
em que tudo acontece para ser lançado 
na "Mega" e vira moda depois da "Mega".

No comando desse comboio estão Rita 
e Wander Mazzotti. À frente de um 
time de primeira qualidade, os dois 
ganharam reforços ao longo do tempo 
e com precisão, a cada edição, tudo se 
encaixa e segue o trilho como exemplo 
de eventos, destacando-se e sendo 
exemplo para feiras do mundo inteiro.

VIVA A MUDANÇA, 

Se em 2006, a transferência do Centro de 
Eventos São Luís (2.400 m²) para o Centro 
de Exposições Imigrantes (11.000 m²) 
representou um desafio enorme, havia um 
horizonte límpido e promissor marcado por 
um crescimento sólido e constante da Mega 
Artesanal. Mudamos para uma área ocupada 
no pavilhão da São Paulo Expo de 40.000 m²,  
crescemos o número de expositores para 
400 e a quantidade de pessoas que circulam 
pelos seis dias de feira  para 120 mil.  
Tudo isso calcado pela busca incessante 
da excelência em todos os requisitos 
demandados na execução de um evento de 
tamanha importância para todos aqueles 
que fazem parte de uma cadeia virtuosa 
de empresas e pessoas, que começa na 
indústria, passa pelos atacadistas e varejistas 
e finaliza, com chave de ouro, nos ateliês, 
nas escolas, nos artistas, nos artesãos e nas 

SEMPRE!

2006

2007

HISTÓRIA HISTÓRIA
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Os maiores nomes do nosso artesanato 
marcando presença na Mega.



Inicie um negócio no ramo de festas, sublimação, papelaria 
personalizada, costura criativa com as máquinas Silhouette e Cricut.

O MAIOR DISTRIBUIDOR DE MÁQUINAS ELETRÔNICAS DO BRASIL

Siga nossas redes sociais e fi que por dentro das novidades:

www.facebook.com/scrapbrasil www.instagram.com/scrapbrasil
76
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Conheça nossa loja virtual: 

DISTRIBUIDOR DAS PRINCIPAIS MARCAS 
INTERNACIONAIS E NACIONAIS:

www.youtube.com/scrapbrasil loja.scrapbrasil.com.br www.scrapbrasil.com.br

VOCÊ LOJISTA, ENTRE EM CONTATO PELO EMAIL:
vendas@scrapbrasil.com.br

E MAIS 40 MARCAS

Crie peças para decoração 
de eventos, festas e 

comemorações em geral. 
Convites, lembranças, balões, 

topos de bolo: produza os 
maios variados itens de 

papelaria para festa com as 
máquinas de corte.

Transforme simples peças 
em artigos exclusivos e 

altamente lucrativos com 
as técnicas de sublimação 

e filmes de recorte 
utilixando as máquinas

de corte a prensa
Easy Press 2.

Fature alto com a 
sua criatividade, 

criando embalagens 
criativas com as 

máquinas de corte.

O MAIOR DISTRIBUIDOR DE MÁQUINAS ELETRÔNICAS DO BRASIL

BÔNUS
EXCLUSIVO

• Curso Online• 30 dias de suporte• 1 ano de garantia

CURSO ONLINE INTRODUTÓRIO, SUPORTE COM PROFESSORES E 1 ANO DE GARANTIA

personalizada, costura criativa com as máquinas Silhouette e Cricut.

Curso online não expira.

A máquina mais
vendida no Brasil

A máquina mais 
vendida nos EUA

0005 - C&S - ADS Rev Mega Artesanal #20_40x27cm.indd   4-50005 - C&S - ADS Rev Mega Artesanal #20_40x27cm.indd   4-5 09/10/2020   15:54:0209/10/2020   15:54:02

https://linktr.ee/scrapbrasil


Os cursos gratuitos são um 
evento à parte. 

O rol de artistas e artesãos que expuseram suas obras 
e passaram sua maestria nas edições da Mega desde 
a sua inauguração é extenso e deve ser mencionado 
para que seus nomes fiquem para sempre registrados 
nesta primeira edição digital da Revista da Mega. 
Junta-se a eles colecionadores, coletivos de artistas e 
professores de arte: 

2012

MEGA, AÇÃO!

Seguindo o propósito e com a ideia central de estimular 
as pessoas, as atividades e as expressões artísticas 
da melhor forma possível, a WR São Paulo e a Mega 
Artesanal abriram espaços para diversas ações, tais como 
a campanha “Dê Artesanato de Presente”, ocorrida em 
duas edições; diversas exposições do bordado, pintura 
em tela, coleção de bonecas, de presépios, etc., com as 
curadorias de experts, tais como Ciça Mora, Mari Kanegae, 
Mirian Tatsumi, Rita Paiva, Vlady e Wagner Carvalheiro; 
Artesão do Ano, iniciativa do artista Marcelo Darghan 
em parceria com a WR São Paulo; Aquecendo com Arte, 
peças de vestuário foram entregues ao Fundo Social 
de Solidariedade, Campanha do Agasalho do Governo 
do Estado de São Paulo; a Casa da Mega; o Boulevard 
das Artes; o coração da feira, a principal avenida da 
Mega sempre foi destinada à manifestações artísticas, 
como a exposição das Musas da Mega, criação do artista 
Jonielson Araújo trabalhadas por 20 artistas diferentes; WR 
Consciente; Centenário da Imigração Japonesa e mostra de 
trabalhos em origami, do Mestre Kazuo Kobaiashi, vindo de 
Tóquio, Japão entre tantas boas ideias.  

2013

Durante esse período, a Mega Artesanal foi e é muito mais 
do que um evento: é um acontecimento, que tem como 
pano de fundo a feira, com o seu lado comercial, mas 
que assume, com louvor as funções sociais, culturais e 
democráticas do cenário artesanal brasileiro. 

2010

Visitantes de todas as partes se 
entusiasmam com a Mega...

Adhemir Fogassa, Ateliê Contempoarte, Benigna 
Rodrigues, Benito Campos, Célia Santiago, Celso 
Yamamoto, Ceramistas de Apiaí; Ciça Mora, 
Cristovão Wielizka, Efigênia Rolim, Elá Camarena, 
Elifas Andreato, Elisa Ota, Érica (ArtinFeltros), 
Evandro Schiavone, Fabíola Martins, Fátima Coelho, 
Figureiros de Taubaté, Flávia Terzi, Gaby Vargas, 
Ginga, Helena Keiko, Janaína Suconic; JefferZion; 
Jerônimo Soares, Jonielson Araújo, Ju Françozo, 
Marcelo Senna, Marcos Novak, Mari Kanegae, Mauro 
Tavares, Mirian Tatsumi, Osmar Santos, Peter Paiva, 
Renato Cad, Rita Paiva, Os Teares de Minas, Rodrigo 
Schiavoni, Tereza Barreto, Tônia do Embu, Vagner 
Carvalheiro, Vitória Quintal, Vlady, Wagner Vivan, 
Wandecok Cavalcanti. 

... E os  artistas são 
performáticos!

2011
De 2006 a 2020, a WR São Paulo criou e executou 
diversas ações voltadas para incrementar o mercado 
de arte, de artesanato e das artes manuais, tais 
como participação em eventos internacionais em 
busca de novos clientes, atualização das tendências 
mundiais e também para divulgar as nossas feiras 
ao redor do mundo, inclusive, com a criação da 
Associação Latino Americana para o Fomento do 
Artesanato (ALAFA) com o objetivo de estabelecer 
um calendário único de feiras para a América 
Latina, divulgação conjunta das edições e facilitar a 
participação de empresas estrangeiras nos eventos 
dos países participantes, sendo que o marco ocorreu 
na Mega, em 2011.

2008

Aprendizado com alegria é 
marca registrada da Mega. 

2009

Outro grande destaque são as exposições. 

Inúmeras parcerias também foram feitas ao longo dessa 
década e meia, cujos objetivos propunham incrementar o 
mercado, valorizar o artesão e seus produtos e fortalecer 
a indústria nacional. Estreitamos laços e trabalhamos, 
conjuntamente, com diversas instituições como a Agência 
Brasileira de Apoio à Cultura (ABAC), Associação Brasileira 
de Patchwork e Quilting (ABPQ), Congresso Nacional de 
Técnicas  (CONTAF) para as Artes do Fogo, Subsecretaria 
do Trabalho Artesanal nas Comunidades do Estado de 
São Paulo (SUTACO), Casa do Artesão de Embu das Artes, 
Associação de Artesãos Fuxico da Arte (AAFA), Figureiros 
de Taubaté, Instituto Brinquedo Vivo, Clube de Artesanato, 
entre outros.Diversos projetos de inclusão social foram 
e são apoiados, rotineiramente, como Associação dos 
Pintores com Boca e Pés, Instituto de Zero a Seis, GRAAC, 
FUSAI, DASPRE – A Arte que Liberta.

HISTÓRIA HISTÓRIA
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Conheça
nossas
lojas

O Supermercado
do artesanato

Todos os materiais em um só lugar!

São Paulo
Americana
Araçatuba
Bertioga
Campinas (3 unidades)
Guarulhos
Hortolândia (2 unidades)
Ibiúna
Indaiatuba
Itapetininga
Itú
Limeira
Orlândia
Paulínia

   
Pindamonhangaba
Piracicaba
Pirassununga
Praia Grande
Santo André
São Carlos
São José do Rio Pardo
São José dos Campos
São Vicente
Sorocaba (2 unidades)
Sumaré (2 unidades)
Tatuí
Vinhedo

   
São Paulo - Capital 
Santana (Zona Norte)
Mooca (Zona Leste)
Penha de França (Zona Leste)
Praça da Árvore (Zona Sul)

 

Minas Gerais
Juiz de Fora

Uberlândia

Rio De Janeiro
Barra da Tijuca (Zona Oeste)

Teresópolis

Santa Catarina
Blumenau

Espírito Santo
Linhares

Para mais informações:
   19 3854.9300
www.institucional.centerpanos.com.br

ANUNCIO 2.pdf   1   09/10/2020   17:58:55

MONTE O NEGÓCIO DOS SONHOS!
SEJA UM FRANQUEADO.

E VOCÊ LOJISTA, VENHA FAZER
PARTE DESTA REDE DE SUCESSO.

SAIBA MAIS: WWW.FRANQUIA.CENTERPANOS.COM.BR

RENTABILIDADE MIXCOMPLETO SUPORTEDEMANDA

'Blindado' contra crise em plena pandemia,
artesanato cresce 22% em relação a 2019

Busca por terapia ocupacional e intensificação do empreendedorismo por necessidade impulsionam mercado

A  pandemia do coronavírus gerou prejuízo financeiro ao mercado brasileiro. Na contramão da crise, algumas 
empresas aumentaram o seu faturamento. Esse foi o caso da Center Panos, a maior rede de franquias de 
artesanato do país. A marca observou na quarentena um aumento do empreendedorismo por necessidade, 
uma imensa busca por terapia ocupacional e alta procura por tecidos tecnológicos. Ao enxergar uma 
oportunidade de mercado, a rede investiu em mais alguns itens para sua variada linha de produtos, e comprou 
uma maior quantidade de TNT-60, recomendado pela ANVISA para a fabricação de máscaras de proteção, 
tecidos 100% algodão (tricoline), elásticos e outros aviamentos.  A medida deu certo, e resultou em um aumento 

de 22% no faturamento da rede caso comparado ao período pré-pandêmico.

"A fabricação de máscaras de proteção tornou-se tanto uma atividade terapêutica quanto também uma fonte 
de renda. Com a quarentena percebemos que poderíamos ajudar na saúde pública do país e ao mesmo 
tempo disponibilizarmos outros produtos para o consumidor. A ação deu tão certo que fizemos uma parceria 
com artesãs e iniciamos a fabricação de nossas próprias máscaras, ou seja, além de aumentarmos nosso 
faturamento, contribuímos também com a geração de renda para outras pessoas.  Hoje temos plena certeza 
que o artesanato é um segmento blindado contra a crise", comenta Ronaldo Cordão, fundador da Center 

Panos.

Segundo um estudo recente realizado pela Universidade de Cambridge, do Reino Unido, as máscaras - 
incluindo aquelas de fabricação caseira - podem ser cruciais para evitar uma nova onda de infecções pelo 
coronavírus. Mesmo com a retomada econômica, o uso de máscaras será obrigatório em quase todo o país 
e sua maior utilização refletiu no faturamento da loja de Tânia Monezi, sócia proprietária da Center Panos da 

Praça da Árvore, na capital paulista.

"Por meio do meu negócio, eu vi profissionais que estavam paralisados no mercado ganhando dinheiro com a 
fabricação de máscaras. É um prazer enorme ver as pessoas se tornarem artesãs por conta de uma atividade 
que vem para proteger a sociedade como um todo. Ao contrário de outras empresas, não tivemos prejuízos 
financeiros na quarentena. Em junho, nós dobramos o faturamento e tivemos o melhor mês do ano", comenta 

Tânia Monezi, franqueada da Center Panos da Praça da Árvore.

A alta procura por máscaras de proteção é também uma realidade no interior 
de São Paulo, e já ofereceu bons resultados para a loja de Flavio Prudente. 
Engenheiro automotivo, no mês de março, ele mudou de área para investir em 
uma franquia da Center Panos, em Pindamonhagaba. A franquia deu tão certo 
que  o empresário irá inaugurar uma nova unidade em São José dos Campos.

"Devido a quarentena a sociedade está dando ainda mais valor ao 
artesanato, o que o torna um investimento extremamente rentável. Estou feliz 
com os resultados e por isso que eu e minha esposa decidimos abrir uma 

nova loja da Center Panos", finaliza Flavio Prudente.

ANUNCIO 2.pdf   2   09/10/2020   17:59:00
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A Mega Artesanal sempre foi a plataforma ideal de 
lançamento de outras feiras (Belo Horizonte, Brasília, 
Campinas, São José dos Campos, Porto Alegre, e Recife) e 
da inserção de outros segmentos extremamente ligados 
ao “fazer artesanal” que são Confeitaria Artesanal e Corte 
e Costura. Este último, inclusive, com uma parceria com a 
revista alemã Burda.
Os gestores da Mega Artesanal de olhos abertos e ouvidos 
atentos aos novos tempos implantaram a venda de 
ingressos por meio de sites especializados e em totens 
localizados em lojas e corredores dos mais importantes 
shopping centers. Também foi criado o aplicativo para 
celulares que permitia aos usuários obter em, tempo real, 
todas as informações a respeito da feira. 

Aos empresários proprietários de pontos de venda de 
todos os produtos ligados ao mercado da Mega Artesanal 
foi ofertado o Dia do Lojista, que é um dia exclusivo de 
entrada para eles com portões e horários especiais, além 
de poderem fazer o credenciamento gratuito através do 
site da WR São Paulo. A Revista Mega foi impressa em 
seis edições e a última delas, em 2019, apresentou uma 
tiragem de 50.000 exemplares. Em 2020, a Revista tem 
um formato digital, o que é uma experiência totalmente 
nova para todos nós e, acreditamos, que será uma 
ferramenta muito útil de divulgação, comunicação e de 
perenidade. 

2016

2014

O número de visitantes cresceu  
tanto quanto os pavilhões. 

2015

As cores ajudam a setorizar  
os corredores de expositores.

MEGA FORMATO
A concepção inicial da Mega apresentava o seguinte 
formato: Pátio da Indústria, Paço do Comércio e Praça 
do Artesão e, com o passar dos anos, a planta foi sendo 
alterada com a inclusão de outros espaços como os de 
Scrapbooking, Patchwork, Confeitaria e Festas, Corte 
e Costura e Ateliês. Aos poucos, a feira foi se tornando 
setorizada dentro de cada macro espaço. Um ser vivo 
que permite suas mutações, que acontecem de forma 
planejada e, em alguns momentos, como frutos de uma 
boa dose de criatividade e de improvisação, fazendo com 
que ela seja diferente, mas, ao mesmo, tempo com o DNA 
da WR São Paulo.

2017

2019

Se a maioria dos visitantes era formada por mulheres, 
algumas ações foram implementadas para que houvesse uma 
maior atração por parte do público masculino e, seguindo 
a política constante de difundir as feiras, contatamos os 
consulados que tivessem interesse em fazer a divulgação e 
expor seu artesanato tradicional. 
Desde os primórdios, a parceria com o SEBRAE de São Paulo 
e o contato com as secretarias municipais de indústria e de 
comércio e aquelas voltadas para o empreendedorismo e a 
capacitação profissional gerou bons frutos, com destaque 
para as centenas de caravanas vindas de todos os cantos do 
Brasil: são tão marcantes, importantes e fundamentais para o 
sucesso dos eventos que elas possuem uma entrada especial. 
Palestras como as do jornalista brasileiro Joelmir Beting a 
respeito da Importância do Artesanato para a Economia 
Nacional e a do designer italiano Giulio Vinaccia sobre a 
Importância do Design no Artesanato foram destaque.

Que venha 2022!

CONTINUA...
E A HISTÓRIA

Como não poderia deixar de ser, 
a Mega Artesanal também foi muito afetada pela 
pandemia causada pela COVID-19, em 2020. Mas, 
essa parada estratégica nos permitiu usar 2021 
para aprimorar o que fosse possível, garantir um 
evento ainda mais especial em 2022 e, assim, fazer 
o mundo artesanal girar de modo Mega, como deve 
ser. Próxima parada: Mega Artesanal 2022, que está 
programada para acontecer no comecinho do ano, 
de 03 à 08 de março. A gente se vê lá! 

2018

HISTÓRIA HISTÓRIA
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Proibida a entrada de menores de 12 
anos, exceto lactentes de até 2 anos

megaartesanaloficial

Siga o canal 
oficial da mega

https://www.wrsaopaulo.com.br/expositoresmegaartesanal


O primeiro feltro sustentável do mundo é da Santa Fé, e agora ficou ainda 
melhor com a coleção Patchwork! São 6 estampas super fofas que vão ficar 

perfeitas para fazer as roupas dos seus bonequinhos!
Nossos feltros se destacam pela qualidade, pela beleza, pela tecnologia No Ball 

que não dão bolinhas, e principalmente por ser feito de forma sustentável!

Para cada metro quadrado de feltro, tiramos 12 garrafas PET da natureza! 
Aponte a câmera do
celular para acessar 
nossas redes sociais!

Patchwork
coleção

https://linktr.ee/FeltrosSantaFe
https://linktr.ee/FernandoMaluhy


 

E-COMMERCE
Carol Guaraldo, da Casa 
da Arte, conta que cresceu 
atrás do balcão e, disso, tirou 
o aprendizado: “saber o que 
o cliente quer”. Destaque na 
pandemia, o e-commerce 
da Casa da Arte garantiu 
as vendas da empresa e 
permitiu a geração de novos 
empregos. “Isso não seria 
possível se não tivéssemos 
acreditado e investido em 
ferramentas e opções de 
vendas”. Finaliza.

Volte ao 
sumário

Atentos a tudo, os irmãos 
Bernardo e Fernando Badra 
Maluhy, da Fernando Maluhy, 
sabem que o segredo é  
melhorar a relação com o seu 
consumidor. Jovens, a experiência 
dos dois na empresa fundada 
pelo pai, já rende 26 anos. 
Desde que começaram, foram 
os responsáveis por todas as 
inovações, desde os primeiros 
passos tecnológicos, com a 
implementação dos programas 
voltados para a criação de 
estampas, nos idos anos 1990. 
Com a pandemia, a surpresa foi 
o WhatsApp. “O atendimento, 
que era uma barreira, porque 
demandava a presença física do 
consumidor, se viu à vontade com 
uma ferramenta usual e acessível”, 
conta Bernardo. 

Encontre
aqui

Encontre
aqui

A NOVA FASE
DO MERCADO 
ARTESANAL
ELES TROUXERAM FRESCOR E OUSADIA PARA O 
ARTESANATO E PROVAM QUE, COM PROPÓSITO 
CLARO E FORÇA DE VONTADE, O CÉU É O LIMITE 
PARA QUEM QUER FAZER MAIS E MELHOR.

Só o fato desta revista ser digital – a primeira do setor com essas 
funcionalidades – duas coisas se provam: as mudanças chegam para todos 
e a Mega Artesanal é o grande propagador de novidades do nosso meio. 
Em 15 anos, os estandes cresceram, ganharam muito mais interatividade, 
estão mais humanizados e tudo isso é reflexo do que muitas empresas 
– e pessoas – também estão fazendo internamente. Muitas são ideias de 
jovens empresários e profissionais de marketing, que não se intimidaram 
com as barreiras – ou as superam diariamente – para manter o artesanato 
no posto de destaque que ele conquistou e merece.

TECNOLOGIA

NOVOS TEMPOS NOVOS TEMPOS
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http://www.fernandomaluhy.com.br/
http://www.casadaarte.com.br/


https://www.afonsofrancotecidos.com.br/
https://linktr.ee/ameibonecas


AULAS ONLINE
Por falar em compartilhar conhecimento, 
o que também enfrentava a barreira da 
presença física era a sala de aula. Afinal, a 
marca registrada dos cursos de artesanato 
era a confraternização, 
o encontro... Além do gostinho 
de sair com a peça pronta. Nome forte 
desse mercado, Peter Paiva resistiu o 
quanto pode para migrar para o online, 
até se dar conta de que já disponibilizava 
aulas pelo YouTube, há anos. “Há 21 anos, 
eu estava fazendo 
um sabonete e fui convidado para dividir o 
meu conhecimento com as pessoas pela 
TV. De lá pra cá, eu entendi que 
o meu propósito é compartilhar e a 
internet me permite alcançar ainda mais 
pessoas”, reflete. 
 A resposta do público foi rápida, 
aumentando o seu faturamento na 
pandemia e permitindo que sua mente 
fervilhante criasse cada vez mais coisas. 

“ “

REDES SOCIAIS
Principalmente agora, nunca foi 
tão importante estar perto do outro 
virtualmente, para compensar a falta 
física. Por esse motivo, quem já estava 
se destacando nas redes, conseguiu se 
manter ainda mais próximo do seu público. 
Porém, como explica Ricardo Cosentino, 
responsável pelas principais inovações 
das marcas Ana Cosentino Patchwork e 
dos tecidos Alecrim, pelo menos quanto 
ao YouTube, que é a rede mais trabalhada 
por suas empresas, hoje, “foi preciso 
educar as artesãs, para que entendessem 
que o ‘online’ é possível, acessível e as faz 
alcançar muito além das suas limitações 
geográficas”, reforça. O foco do empresário, 
agora, é a inteligência artificial e uma 
palhinha do que ele gosta e estuda, como 
novidades tecnologias para o mercado, 
por exemplo. O que ele já costuma 
compartilhar, pelo YouTube, vai ficar ainda 
mais rico e frequente. Ainda bem!

Encontre
aqui

AO VIVO
Foi com esse mesmo olhar brilhante de 
criança que ganhou a primeira bicicleta, 
que Luciano Amado, da Feltros Santa Fé, 
entendeu o mercado artesanal, há mais 
de uma década. Para acompanhar sua 
mente incessantemente criativa, só um 
evento como a Mega Artesanal mesmo. 
Foi ele quem, desde meados de 2015, teve 
a ideia de filmar os melhores momentos 
do evento e, às 18h, desde o primeiro 
dia, transmitir pela rede. Um marco 
de inovação para o setor que, ainda, se 
familiarizava com a internet, mas já sabia 
que a feira é a maior e mais produtiva do 
mercado. Luciano conta que o preparo 
para a Mega começa em novembro do 
ano anterior. “O planejamento é enorme 
e é logística pura. Depois disso, entra a 
criatividade para pensar num estande mais 
artístico e que permita que pessoas se 
unam para transformá-lo em realidade. É aí 
que está a poesia.”, finaliza. 

Encontre
aqui

Encontre
aqui

Encontre
aqui

É NOVIDADE
O mercado artesanal é tão encantador que 
mesmo quem já tem história na indústria, 
se impressiona ao se deparar com 
a flexibilidade que seu produto ganha na 
mão do artesão. Foi assim com Gustavo 
Silva, gerente de marketing comercial Brasil, 
da Fedrigoni Brasil Papéis, ao “descobrir” o 
mercado artesanal. “Há cinco anos, nosso 
número de produtos para o artesanato 
era zero e tínhamos em torno de 290 
referências. Nesse período, nós passamos 
por diferentes crises e o artesanato trouxe 
crescimento efetivo de 30% no resultado 
operacional da empresa. O que, em volume, 
representa cerca de 
800 toneladas de papel”, constata. Os 
números são tão impressionantes e o 
mercado tão promissor que a empresa 
já identifica o crescimento do consumo 
voltado para técnicas específicas, com o 
artesanato representando a inovação na 
indústria que ele representa. 

NOVOS TEMPOS NOVOS TEMPOS
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http://www.anacosentino.com.br/
http://www.peterpaiva.com.br/
http://www.fedrigoni.com.br/
http://www.feltrossantafe.com.br/


www.ateliebiacravol.com.br 

BIACRAVOLOFICIAL 

BIACRAVOL 

ATELIEBIACRAVOL 

PRODUTOS PARA
BISCUIT E CONFEITARIA 

Cortadores

Moldes de Silicone

Texturas

Ferramentas de inox

Massas de Biscuit 

Estecas,  etc... 

https://linktr.ee/biacravol
https://linktr.ee/casa_criativa_atelie


ÁGIL
Personalidade querida da TV, muita 
gente não se lembra que Dotan Mayo, o 
apresentador do Ateliê na TV foi, junto aos 
irmãos David e Merav, a injeção inovadora 
do grupo da família. Chegaram a ter 12 
lojas African Artesanato e passarem a 
investir na produtora do programa de TV 
e numa agência de viagens que promove 
cursos de artesanato. Na pandemia, as 
viagens sofreram uma interrupção, mas, 
rapidamente, levaram o programa para 
a internet e, com lives, mantiveram a 
audiência e o interesse do público. Não 
bastasse a visibilidade, disponibilizaram o 
sistema delivery para a região de Perdizes, 
em SP, e intensificaram as vendas por 
WhatsApp nas lojas. Mas Dotan quer 
mesmo é estar com o seu público e reforça 
que a Mega Artesanal é a grande chance 
de fazer isso acontecer. 

É muito 
trabalho, 
mas é uma 
felicidade 
indescritível.” 

PERSONALIZAÇÃO
Vlady, do Ateliê do Vlady é figura 
emblemática do setor e sua história já 
nasce inovadora. Ele quem deu os primeiros 
passos da Arte em Papel no Brasil, e 
num tempo em que os instrumentos 
sequer existiam. Foi um visionário da 
personalização. 
Como professor, acompanhou e se arriscou 
nas opções de divulgação e levou sua arte 
para a mídia e para a internet, com um 
canal no Youtube e vendendo seus produtos 
por sua loja virtual. Ele se permitiu explorar 
ferramentas e adaptou muito do que, antes, 
fazia à mão, para as impressoras e máquinas 
de corte. Vlady também adaptou suas aulas 
– já restritas a alguns alunos – para o virtual, 
criou grupos VIP e adequou a sua agenda 
para colaborar com essa publicação, afinal, 
como ele sempre diz: “a Mega é a minha 
casa. Ali está a minha família”.

PROXIMIDADE 
O novo olhar para a oportunidade que 
a Mega Artesanal representa, faz que os 
estandes cresçam, as marcas estejam em 
mais de um setor... Enfim! Toda novidade 
combina com a Mega. Quem sabe bem 
disso é Regina Leme, gerente comercial 
e de marketing, da Cake & Scrap Brasil, 
que atua há mais de 35 anos no mercado 
artesanal e acentua que “a feira 
é a mais importante do setor. Trazemos 
os principais lançamentos do ano para 
a Mega, divulgamos as tendências dos 
mercados nacional e internacional, 
trabalhamos o empreendedorismo, 
mostrando como os artesãos podem 
começar o seu próprio negócio, e trazemos 
nomes renomados do mercado.” 
A presença na feira fez aumentar a 
visibilidade da marca, permitindo que 
chegassem onde nunca haviam vendido 
produtos. 

Encontre
aqui

Encontre
aqui

Encontre
aqui

“
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32 33

http://www.atelienatv.com.br/
http://www.loja.scrapbrasil.com.br/
https://www.ateliedovlady.com.br/


Trabalhamos com as melhores marcas.
Especializado em kits coordenados.

Utilize o cupom:

https://bit.ly/3nuX8eE
https://linktr.ee/truecolorstintas


BEM-VINDOS À

UM ESPAÇO AGRADÁVEL PARA CHAMAR DE NOSSO:  
ASSIM É A VILA DE NATAL, ONDE PODEREMOS 
TRANSFORMAR EM EXCLUSIVAS PEÇAS ARTESANAIS, 
OBJETOS DE DECORAÇÃO E DE CONFEITARIA, ALÉM DE 
APRENDER A ENFEITAR MESAS PARA A NOITE DE NATAL 
E A ADMIRAR PRESÉPIOS, FEITOS MANUALMENTE E 
PERTENCENTES A UMA COLEÇÃO PARTICULAR.

VILA DEVILA DE NATAL!NATAL!

Volte ao 
sumário

Maquetes e ilustrações: Vlady

A Vila de Natal foi toda pensada para ser o 
espaço mais acolhedor da Mega Artesanal 
2020. Aquele lugar onde a gente passearia, 
olharia cada detalhe e mergulharia em um 
mundo de sonhos de Natal.  
Só que 2020 não foi um ano normal e, então, 
aquele sonho de ter uma Vila de Natal inteira 
para chamar de nossa ficou apenas no mundo 

do imaginário, super bem retratado nas 
maquetes de papel criadas pelo Vlady. Mas, 
para ficarmos no clima, o Vlady, a Flávia Terzi 
e a própria Rita Mazzotti convidaram algumas 
pessoas incríveis e criativas, setorizaram por 
temas e o resultado está nas próximas páginas: 
confeitaria, decorações, guirlandas, mesas de 
Natal e presépios. Feliz Natal.

ESPECIAL ESPECIAL
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A melhor loja virtual de tecidos exclusivos
End: Rua Jorge Tibiriça, 374 - Vila Mariana, SP

@renatablancotecidos

@renatablancotecidos

https://linktr.ee/renatablancotecidos

https://linktr.ee/mauricioarmindo
https://linktr.ee/renatablancotecidos


GOSTINHO
BOLOS, CONFEITOS E OUTROS DOCES FAZEM DO NATAL  
UMA FESTA DE SABORES E DE DELÍCIAS ESPECIAIS. 

DE FESTA
Quando a alquimia dos 
ingredientes se faz presente, 
os doces e os confeitos mais 
deliciosos do mundo ganham 
formas e sabores, deixando 
as festas de final de ano 
especiais e inesquecíveis. 
Formas, ferramentas e tantos 
outros acessórios se tornam 
grandes aliados para que as 
receitas de família possam ser 
compartilhadas. Se tornam uma 
saborosa forma de expressar e 
de espalhar as boas vibrações 
para todos em uma grande 
celebração em família. 

CUPCAKES  
Helaine Del Grande  
@chocolainebolosedoces

BISCOITOS AMANTEGADOS  
Helaine Del Grande  
@chocolainebolosedoces

INGREDIENTES
• 1 pitada de sal
• 1 xícara de açúcar
• 1 xícara de amido de milho
• 2 colheres (sopa) de creme de leite
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 200 g de manteiga sem sal
• Essência de baunilha à gosto

VAMOS FAZER?
Misture todos os ingredientes até obter uma massa 
homogênea. Coloque a massa em um saco plástico 
e leve à geladeira por 2h. Após o descanso, polvilhe 
uma superfície com amido, abra a massa com o rolo. 
Deixe a espessura de 1 cm e corte com cortadores 
no formato desejado. Espalhe os biscoitos na forma 
e asse em forno médio (180 graus) por cerca de 15 
minutos ou até dourar. Deixe esfriar. 

BOLO NATALINO  
Priscila Novais  
@priscilanovaisconfeitaria

INGREDIENTES
• 1 colher (sopa) de fermento em pó 
• 1 xícara de açúcar mascavo e 1 xícara de açúcar 
refinado 
• 1 xícara de nozes picadas canela em pó a gosto 
• 100 g de uvas-passas 
• 2 xícaras de farinha de trigo 
• 3 maçãs descascadas cortadas em cubos 
(reserve as cascas) 
• 3 ovos  
• 1 xicara de óleo

VAMOS FAZER?
Bata no liquidificador os ovos, o óleo e as 
cascas da maçã. Em um recipiente, coloque 
todos os ingredientes secos. Junte a mistura do 
liquidificador, até incorporar, acrescente a maçã, 
as nozes e as uvas-passas. Despeje em forma 
untada. Leve ao forno pré-aquecido (180 graus) 
por cerca de 45 minutos. Desenformar e decorar 
com frutas secas e açúcar gelado.

AMARETTO  
Priscila Novais  
@priscilanovaisconfeitaria 

INGREDIENTES
• 2 claras (80 g) 
• 200 g de farinha de amêndoas 
• 1 colher de sopa de essência de amêndoas 
• 200 g de açúcar refinado 
• 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro 

VAMOS FAZER?
Bata as claras em neve, acrescente a farinha de 
amêndoas, a essência, o açúcar e misture até 
incorporar. Faça bolinhas e distribua na assadeira 
forrada com papel manteiga, deixando espaços 
entre elas. Leve ao forno pré-aquecido (150 graus) 
por, aproximadamente, 35 minutos ou até dourar. 
Depois de assado, polvilhe o açúcar de confeiteiro.

CONFEITARIABem-vindos à

ESPECIAL ESPECIAL
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https://www.instagram.com/chocolainebolosedoces/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/chocolainebolosedoces/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/priscilanovaisconfeitaria/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/priscilanovaisconfeitaria/?hl=pt-br


CHEGOU A HORA DE REVOLUCIONAR O MUNDO CRAFT!

MATERIALIZE SEUS SONHOS
COM A SCANNCUT!
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https://whats.link/criesuafitamega


UMA BOLA DE ÁRVORE AQUI, UM ARRANJO DALI E, AOS 
POUCOS, A CASA TODA VAI GANHANDO OS ARES DO 
NATAL, FEITO COM MÃOS MÁGICAS: AS DOS ARTESÃOS!

FEITOÀ MÃO

Independente do cunho comercial, das vendas, do 
aquecimento econômico, da fomentação da economia 
criativa, se existe uma coisa que é unânime no mundo é que 
o Natal é uma festa especial, sempre com um toque pessoal. 
Se uns expressam a festa com um pinheiro decorado, outros 
presenteiam com um calendário 
do advento, com um pote ou um sabonete temático. Para 
homenagear esse cuidado com a casa, a Vila de Natal 
selecionou uma série de enfeites para inspirar e mostrar a 
diversidade de possibilidades para deixar o Natal encantador.

CALENDÁRIO DO 
ADVENTO CAKE & 
SCRAP BRASIL  
Rommel Okuma   
@rommelscrap

ENFEITE PARA ÁRVORE 
ESTRELA DE CROCHÊ  
Linhas Círculo -  
@circuloprodutos

CASAL DE NATAL 
RENDICOLLA  
Amanda Junho Damasceno  
@rendicolla

ENFEITE PARA ÁRVORE  
BOLA DE NATAL COLOR  
Linhas Círculo -  
@circuloprodutos

ARRANJO DE MESA  
DE BISCUIT  
Alessandra Assi -  
@alessandra_assi

POTES DECORADOS  
FITAS PROGRESSO  
Artesã Margarete Garcia -  
@fitasprogresso

DECORAÇÕESBem-vindos às

QUADRO DECORATIVO 
PINTURA COUNTRY  
Diná Rocha  
@dinarochaartistaplastica

LUMINÁRIA DECORATIVA  
COM PINTURA COUNTRY  
Diná Rocha  
@dinarochaartistaplastic

ENFEITE DE ISOPOR  
BONECO DE NEVE  
Só Isopor - @soisoporoficial

CARTÃO DE NATAL DE PAPEL 
“PAPAI NOEL ESTÁ VINDO 
PARA A CIDADE” 
Willians Lopes  
willians.lopes@hotmail.com.br

ENFEITE DE ISOPOR 
PARA ÁRVORE  
Só Isopor - @soisoporoficial

SABONETE CUPCAKE  
DE NATAL  
Peter Paiva - @peterpaiva

SABONETE ESFERA  
NOITE PERFEITA  
Peter Paiva - @peterpaiva

DIFUSOR DE AROMAS  
NOITE FELIZ  
Peter Paiva  - @peterpaiva

SABONETE PINGENTE  
DE NATAL  
Peter Paiva - @peterpaiva 

ESPECIAL ESPECIAL
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Você não precisa ser especialista em corte a laser, a Due Flow pode ser operada por 
pessoas das mais diversas áreas, basta usar a criatividade! 

Due Flow
É uma máquina de corte e marcação a laser segura, intuitiva e inovadora 
com um design moderno e originalmente brasileira.

Com sensores de segurança, software gratuito e área de trabalho 
expandida, a Flow proporciona facilidade no uso e agilidade na produção.

EVA
Até 12mm

Papéis e Papelão
Todas as gramaturas

Madeira Balsa
Até 12mm

MDF e Compensado
Até 6mm

Acrílicos
Todos até 6mm

Couros e tecidos

XPS

Clique aqui e acesse: www.duelaser.com
(48) 4042-0371

Sistema de refrigeração integrado;

Área de trabalho de 60cm x 38cm;

Sensores de segurança para tampa aberta, 
temperatura, nível e fluxo de água;

Funcionamento por wifi;

Software gratuito e guias de instalação e 
manutenção em português;

Suporte eficiente via whatsapp.

Confira mais algumas

Materiais aprovados 
para uso:

https://linktr.ee/dub.flex
https://linktr.ee/duelaser


BONS
TECIDOS, MADEIRA, PAPEL, ROLHA, FITAS, RESINA, 
FELTRO... UFA! SÃO VÁRIOS OS MODELOS E AS 
POSSIBILIDADES PARA TRANSFORMAR DIFERENTES 
MATERIAIS EM GUIRLANDAS DE NATAL.

PRESSÁGIOS

Guirlandas são símbolos de fartura, de bem-aventurança e dos nossos desejos de paz, 
de amor e de prosperidade para a nossa casa e para todos que a visitam. Por isso, esses 
modelos selecionados, cuidadosamente, representam os mais sinceros votos para quem 
visita a Vila de Natal. Nessa amostra, foram selecionadas peças delicadas e feitas com 
muito carinho por artesãos renomados. Vale olhar e se inspirar! 

GUIRLANDA DE PAPEL 
COM ARO DE MADEIRA  
SCRAPDECOR  
Vlady - @ateliedovlady

GUIRLANDA DE  
MESA COM ROLHAS  
Flávia Terzi  -  
@flaviaterzi_oficial

GUIRLANDA DE  
FLORES DE PAPEL CREPOM  
Léa Tande -  
@projetoleatande

GUIRLANDA COM LAÇOS DE 
TECIDOS RENATA BLANCO  
Rejane Viana, da Fricotes da 
Charlotte - @renatablancotecidos e 
@fricotesdacharlotte

GUIRLANDASBem-vindos às

GUIRLANDA DE RESINA  
Davi Jansen -  
@davijansenarte

GUIRLANDA DE NATAL  
RENATA BLANCO
Rejane Viana, da Fricotes da 
Charlotte - @renatablancotecidos 
e @fricotesdacharlotte

GUIRLANDA FOFURICES  
SCRAPDECOR CANDY  
Lú Ruzzi - @byluruzzi

GUIRLANDA DE LAÇOS  
FITAS PROGRESSO  
Margarete Garcia -  
@fitasprogresso

GUIRLANDA CORAÇÃO DE 
TECIDO NATALINO DÖHLER 
Marcelo Darghan -  
@dohlertextil e @darghan 

GUIRLANDA NO BASTIDOR 
COM FLORES DE PAPEL 
SCRAPDECOR  
Maria Paiva e Mariana Gama  
@artemariamariana

ESPECIAL ESPECIAL
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ESTAMOS ANSIOSOS PARA 
 R E VÊ - L O S  N A  M E G A  A R T E S A N A L

Não perca nossas

novidades! Agora,

tudo em dobro:

técnicas,

lançamentos, oficinas

e muita arte

esperando por você!

Nos vemos na Mega Artesanal 2022

Diga
Sim
à marca nº 1
em colas
instantâneas

A marca Loctite Super Bonder, líder no segmento de cola 
instantânea no Brasil, traz novidades!

Diga Sim a Loctite é o novo conceito da marca que 
incentiva o reparo e a reutilização ao invés do descarte. 
Além disso, atende as necessidades do consumidor com 
soluções simples, uma verdadeira mudança na experiência 
quando o assunto é criar, consertar ou customizar.

Diga sim ao produto ideal para o seu artesanato, 
Diga sim a Loctite Super Bonder

Os produtos ideais para o seu 

Conheça a nova embalagem. 
Agora ficou mais fácil escolher 
a Super Bonder ideal para o 
seu artesanato.

Possui pincel aplicador. 
Aplicação fácil e 
uniforme.

O produto
agora está 
no verso 
na embalagem

Toda 
informação
necessária
do produto

Fácil 
reconhecimento
de marca

Nome do
produto
e principal
atributo
de venda

Destaque
da lista
de materiais
para aplicação

Identificação rápida
dos atributos da fórmula

Informações
de reciclagem

Ícones com as principais 
características do produto

A importância da
marca em evidência

Melhor Rendimento. 
Combinação do frasco para aplicação 
precisa + fórmula proporcionam um 
melhor rendimento.

Fórmulas em gel, não escorre.
Alta resistência.

Aplicacão limpa e precisa,
na dosagem certa.
Não escorre.

Bico aplicador mais longo do 
mercado. Longo alcance para 
aplicações mais precisas.

Fórmula Forte e Resistente com 
Média Viscosidade, desenvolvida 
para uma performance 
profissional.

Odor suave. Fórmula em gel, 
reposicionável.

Remove vários tipos de colas, 
fitas e etiquetas.

https://linktr.ee/TintasGatoPreto
https://www.loctite-consumo.com.br/pt.html


RIQUEZA
UMA BELA TOALHA, UM ARRANJO ESPECIAL, UM 
SERVIÇO BEM CUIDADO E VOILÀ: TEMOS AS MAIS 
BELAS MESAS POSTAS DE NATAL, FEITAS COM 
ESMERO POR VERDADEIROS ARTISTAS.

DE DETALHES

Um dos detalhes mais importantes da celebração 
do Natal é a mesa posta. Não apenas pela beleza, 
mas pelo símbolo: a reunião de todos em torno dela 
para celebrar o nascimento do pequeno Jesus. Esse 
amor faz com que cada um externe o que há de 
mais delicado em seu coração, aliando bom gosto 
e amor nos mínimos detalhes, como flores, taças, 
cores, pedrarias e tudo o que os olhos puderem ver.

SOUSPLAT DE RENDA 
PORTUGUESA 
Lu Locchi - @clubedamesaposta

MESAS NATALINAS AZUL E VERMELHA 
Ana Manno (@anamannoscrapbook); Aninha Barreto  
(@aninhabarreto); Anne Wettstein (@feitoempapel); Cris Papa  
(@crispapa.craftstudio); Flávia Terzi (@flaviaterzi_oficial)

MESAS DECORADASBem-vindos às

MESA VERMELHA E BRANCA   
Lu Locchi - @clubedamesaposta

MESA DOURADA  
Rita Mazzotti 

ARRANJO COM ORQUÍDEAS  
Rita Mazzotti 

 
ARRANJO COM SUCULENTAS 
Rita Mazzotti 

MESAS NATALINAS  
AZUL E VERMELHA  
Ana Manno  
(@anamannoscrapbook);  
Aninha Barreto (@aninhabarreto); 
Anne Wettstein (@feitoempapel); 
Cris Papa (@crispapa.craftstudio) 
Flávia Terzi (@flaviaterzi_oficial)

ESPECIAL ESPECIAL

52 53

https://www.instagram.com/aninhabarreto_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/clubedamesaposta/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/anamannoscrapbook/?hl=pt-br
 https://www.instagram.com/aninhabarreto_oficial/?hl=pt-br
 https://www.instagram.com/aninhabarreto_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/feitoempapelscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/anamannoscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/clubedamesaposta/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/clubedamesaposta/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br e
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/anamannoscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/anamannoscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/aninhabarreto_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/feitoempapelscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/feitoempapelscrapbook/?hl=pt-br;
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br 
https://www.instagram.com/anamannoscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/aninhabarreto_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/feitoempapelscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/anamannoscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/aninhabarreto_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/feitoempapelscrapbook/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/crispapa.craftstudio/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/flaviaterzi_oficial/?hl=pt-br


(11) 3566-6700
www.lanmax.com.br

Nos siga nas redes sociais:

/patcheartelanmax
/lanmaxcostura

A LANMAX é referência
de qualidade em 

Máquinas, Peças,
Acessórios

para Costura 
e Artesanato!

https://linktr.ee/lanmax
https://www.loucasporcaixas.com.br


NOITE
QUANDO TECIDOS, BISCUIT, TINTAS, FELTRO, 
CARRETÉIS E TANTOS OUTROS MATERIAIS SE UNEM 
EM TORNO DO PEQUENO JESUS, TUDO SE ILUMINA 
E SE TRANSFORMA EM PEÇAS DE PRESÉPIOS 
INCRÍVEIS E CHEIOS DE PERSONALIDADE.

FELIZ

Presépios são a expressão pura e verdadeira do Natal: retratam a 
Sagrada Família na concepção original Jesus, Maria e José. Podem ser 
dos mais variados materiais e mesmo assim todos contam a sua versão 
e a sua singularidade. Mas, quando feitos por mãos caprichosas e de 
modo artesanal, estes símbolos se tornam amor pela arte, pelo criador, 
pela criatura e por todo o contexto que os envolve. 

PRESÉPIO MINIATURA 
Coleção Rita Mazzotti  
Origem: Brasil

PRESÉPIO EM CERÂMICA  
Wandecok Cavalcanti  
@wandecokcavalcanti 

PRESÉPIO CONFECCIONADO 
COM JUTA CASTANHAL  
Del Carmen Vilar - 
@delcarmenvilar

PRESÉPIO DE CERÂMICA  
Coleção Rita Mazzotti - 
Origem: Chile 

PRESÉPIO CONFECCIONADO 
COM CARRETEL E LINHA  
Coleção Rita Mazzotti - 
Origem: Brasil 

PRESÉPIOSBem-vindos aos

PRESÉPIO BISCUIT 
Coleção Rita Mazzotti -  
Origem: Brasil

PRESÉPIO SEMENTES  
Coleção Rita Mazzotti -  
Origem: Brasil 

PRESÉPIO EM FELTRAGEM 
Coleção Rita Mazzoti

PRESÉPIO MILAGRE DE NATAL 
FELTROS SANTA FÉ  
Artesã: Erica - @_artinfeltros 

PRESÉPIO EM JUTA  
Coleção Rita Mazzotti 

PRESÉPIO DE PAPEL EM  
PAPER SCULPTURE  
Vlady e Helena Keiko -  
@ateliedovlady @helena_keiko 

PRESÉPIO PAINEL TRICOLINE 
Afonso Franco - 
@tecidosafonsofranco

PRESÉPIO EM PALHA  
Coleção Rita Mazzotti 

ESPECIAL ESPECIAL

56 57

https://www.instagram.com/wandecokcavalcanti/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/delcarmenvilar/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/_artinfeltros/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/ateliedovlady/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/ateliedovlady/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/helena_keiko/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/helena_keiko/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tecidosafonsofranco/?hl=pt-br


Sua loja de tecidos na internet
Trazendo até você a maior comodidade, agilidade e variedade do mercado!
Agora nosso site envia para todo o Brasil, não deixe de conferir as 
novidades e promoções em nossas redes sociais.

OFERTAS MENSAIS

Magazine Tecidos

até

DESCONTO

Envios para todo o Brasil
Aqui na Magazine Tecidos você pode comprar a partir de 1 metro 
e receber no conforto de sua casa! E todo esse trabalho é possível 
pois trabalhamos com diversas transportadoras responsáveis e com
uma equipe de separação de pedidos treinada e experiente.

Promoções reais
Todo mês temos promoções diferentes e inovadoras para 
o seu dinheiro render ainda mais aqui em nossa loja.
Você compra e sempre sai ganhando, seja Atacado ou Varejo!

Siga-nos nas redes sociais
Não perca nenhuma novidade desta loja que vem trazendo
cada dia mais para você! Muitas promoções, lançamentos,
kits de retalhos e muito mais!

www.magazinetecidos.com.br
Estamos orgulhosos em dizer que estaremos presentes na Mega Artesanal 2022 e convidamos 

você a participar desta festa! Conheça nosso Stand no Espaço Patchwork.
Traga sua caravana e venha nos visitar!

contato@magazinetecidos.com.br

(11) 94993-8574 @magazine.tecidos

/magazine.tecidos

https://www.magazinetecidos.com.br/
https://lkt.bio/vkGXGNVDLM


Volte ao 
sumário

A BELEZA DAS 
QUANDO ARTISTAS TALENTOSOS 
SE REÚNEM, O RESULTADO SÃO 
TRABALHOS MARAVILHOSOS, 
QUE SÃO EXPOSTOS EM UM 
ESPAÇO ACOLHEDOR, ESPECIAL 
MESMO, DIGNO DE QUEM AMA A  
MEGA ARTESANAL!

EXPOSIÇÕES
Todos os anos, a Mega Artesanal 
presenteia seus visitantes com 
exposições especiais de artistas das mais 
diferentes áreas. Uma oportunidade 
única para beber em diferentes fontes 
de inspiração. Em sua história, já houve 
pintura, escultura, bordados... Estilos 
que são trabalhados com máximas 
sensibilidade e destreza e por um sem-
f im de artistas cujas obras abraçaram os 
calorosos corredores da feira. A seguir, 

uma oportunidade de conhecer mais do 
surrealismo de Evandro Schiavone, da 
ousadia divertida de Rodrigo Schiavoni 
(Bixigão), da delicadeza dos bordados 
de mais de 15 artistas sob a curadoria de 
Ciça Mora, do preciosismo das ikebanas 
de papel crepom de Léa Tande, da 
beleza das bonecas articuladas de Maria 
Tereza Cravo Panichi e – claro! – das 
maravilhosas esculturas em papel de 
Vlady e Helena Keiko.

Evandro Schiavone 
@evandroschiavone

Rodrigo Schiavoni  
@rodrigobixigão

Ciça Mora  
@cicamora

Lea Tande 
@ProjetoLéaTande

Maria Tereza 
Cravo Panichi

Vlady e Keiko - 
@ateliedovlady  @helena_keiko 

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
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A melhor loja virtual de tecidos exclusivos
End: Rua Jorge Tibiriça, 374 - Vila Mariana, SP

@renatablancotecidos

@renatablancotecidos

https://linktr.ee/renatablancotecidos

https://linktr.ee/renatablancotecidos
https://www.mixpapel.com.br/


Conto em Paris

Cubo 2 

Eu e a poesia Músico em violeta e amarelo Tordilho 

LÚDICO
SOB A INQUIETUDE DO MENINO CHEIO DE VIDA E 
DE IDEIAS QUE FORMAM O CERNE DE SUAS OBRAS, 
CORES E FORMAS NOS CONECTAM AO ONÍRICO 
QUE HABITA NO TALENTO DE EVANDRO SCHIAVONE.

Desde pequeno, o desenho esteve presente 
na vida de Evandro Schiavone. Mas foi aos 
12 anos, que o menino aprendeu a pintar, 
experimentando materiais de várias técnicas 
até chegar à tinta à óleo. Foi conexão imediata 
com as sobreposições de camadas, as 
características de secagem, a aplicação e o 
efeito. Técnica dominada, veio a preocupação 
com a temática. 
Entre o olhar e o pensamento, buscou 
na expressão de cada quadro o que 
ele representava e o que queria dizer e 
transformou no retrato da sua visão urbana e 
de seus questionamentos: o lugar incomum 
era um mistério a ser explorado. O encontro 
com Salvador Dalí foi um encontro de 
respostas às suas inquietações artísticas. 
Tudo se encaixou e fez sentido: na tela 
em branco, o lúdico poderia tomar forma 
na possibilidade da arte fora da lógica. 
Memórias do seu repertório cultural se 
conectaram, criando o estilo singular do 
surrealismo de pegada brasileira, cheia de 

cor e de alegria própria. “A gente tem uma 
visão de mundo, o que é muito particular. 
Quem escreve ou se propõem a criar tem 
uma ferramenta que é importante para 
mostrar o que ele vê internamente. Os 
pintores que eu mais gosto são aqueles 
que conseguem expressar um universo 
particular: a gente consegue ver o que 
passou na cabeça daquela pessoa ao pintar 
ou desenhar. Apresenta seu prisma e, 
assim, enriquece o mundo com uma nova 
possibilidade de entendimento”, explica 
Evandro. “É isso o que as pessoas devem ver: 
estou mostrando nesta exposição “Lúdico”, 
da Revista Digital da Mega Artesanal, 
nesse universo de artesãos, de pessoas 
que criam, objetos do meu dia a dia , que 
me emocionam e, então, ganham vida nos 
quadros, nos objetos antigos misturados os 
com contemporâneos que crio. Eles são os 
habitantes desse mundo, são personagem 
que dialogam e convivem nesse mundo da 
minha cabeça”, reflete o artista.

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
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Baco Criança

A Próxima Vítima

Cupido e Psiquê

HUMOR
BOM HUMOR E UM OLHAR ANGELICAL SOBRE 
O CLÁSSICO DA VIDA: ESSA É A EXPRESSÃO 
DA OBRA DE RODRIGO SCHIAVONI.

Formado em Publicidade e Propaganda, 
Rodrigo Schiavoni, mais conhecido como 
Bixigão, desde criança frequentou cursos de 
Desenho e Pintura. Aos 15 anos, começou 
a dar aulas e desde então não parou mais. 
A sua técnica é tinta a óleo sobre tela. Mas, 
no início, fez caricaturas com lápis de cor, 
retratando personalidades da tv, música 
e cinema. “Com o passar do tempo, tive a 
necessidade de experimentar temas novos 
e obras que tivessem mais elementos, como 
fundos e objetos e, sendo muito admirador 
dos clássicos e dos temas de mitologia, fiz 
essa junção, mas sempre tentando manter 
minha identidade da caricatura”, nos conta 
Bixigão e, continua, “o meu DNA são as 
charges, os cartoons e as caricaturas. Então, 
não podia ser diferente! Acredito também 

que é a forma que enxergo o mundo, 
mesmo sendo ele torto, as vezes feio e 
distorcido, tento, nessas irregularidades, 
extrair o belo para minhas criações. Além 
das releituras de quadros famosos, como 
“A criação de Adão”, ou “O Nascimento de 
Vênus”. Procuro usar alguns personagens 
clássicos da mitologia e colocá-los em 
situações novas ou até mesmo nos nossos 
tempos. Essa é uma característica da pintura 
“Realismo Fantástico”, que venho estudando 
recentemente”, explica.
A Mega surgiu na sua vida em 2012, quando, 
em uma viagem, conheceu a Rita Mazzotti. 
Desse primeiro encontro, surgiu o convite 
para uma exposição e já são oito anos de 
muitas lembranças boas, muitos amigos e 
parceiros  de arte.

ALADO

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
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www.estacoes4.com.br

Artesanato | Carnaval |  Confecção e Costura | Decoração
Fitas e Cordões | Pedrarias | Penas e Plumas

3328-8800    11-99687-2461

https://linktr.ee/rendicolla
https://linktr.ee/4estacoes.sp


Pragas no Paraíso  
Lau Oliveira  

Delírio  
Jaque Carvalho

Linhas das Montanhas  
Bordando Água - Helena Flavia  

Persistência 
Iara Reis   

Devaneio  
Lúcia Beatriz Mello Alessio 

Guardião  
Ana Reis e Samuel Júnior

Autorretrato  
Maria Lúcia Guaspari  

Descanso na Paisagem 
Simone Prado

SOB A ATENTA CURADORIA DE CIÇA MORA, ESTA 
EXPOSIÇÃO QUE REÚNE ALGUNS DOS MELHORES 
NOMES DO BORDADO NACIONAL, EXPRESSA A 
VOZ INQUIETA QUE CLAMA PELA DIVERSIDADE DE 
CAMINHOS E DE LIVRES ESCOLHAS.

Reflexo de uma trajetória pessoal e artística, 
a curadora Ciça Mora traz para nossa reflexão 
um caminho que desemboca no desejo da 
transformação social. “É preciso mostrar 
a diversidade dos caminhos e preparar as 
pessoas para que façam boas escolhas. Deixar 
que escolham livremente", explica Ciça.
Contando com uma amostra de mais de 15 
artistas renomados, todos têm um enorme 
conteúdo conceitual. “Os artistas vivem em 
pontos geográficos distintos, que se espalham 
pelo Sul, Sudeste e Nordeste brasileiros. Cada 
um vive num nicho social próprio e suas 
diferenças sociais, econômicas e culturais são 
inevitavelmente trazidas em seus trabalhos. 
Muitos deles clamam pelos mesmos motivos. 
Muitos clamam por outros motivos. Mas todos 
clamam! E clamam por meio da arte, com 
ternura! E num momento pandêmico como 

este, oferecer estas poucas obras de arte ao 
público é sinônimo de oferecer um pouco de 
amorosidade à nossa sociedade, tão sofrida, 
mas que precisa entender a potência que 
reside no coletivo,” pondera a curadora. 
Nessa exposição, os sentimentos são bordados 
e coloridos, transformando o íntimo em peças 
únicas. “Os trabalhos têxteis reúnem memória, 
amorosidade, desafios vencidos, entregas, 
histórias infinitas de superação.  O artesanato 
e a arte têxtil têm demonstrado, cada vez 
mais, que além de entrarem na geração de 
renda e contribuírem  com o orçamento 
doméstico, tão apertado com a pandemia, 
entram também em processos de cura, e 
se destacam por fazerem algumas pessoas 
desistirem da morte e renascerem para uma 
vida melhor e incrivelmente empoderada”, 
arremata Ciça Mora.

CLAMAR
COM TERNURA

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO

72 73

http://laucp50@hotmail.com
mailto:mluguaspari%40hotmail.com?subject=clamar%20ternura
mailto:jaqueccardoso%40gmail.com?subject=
mailto:jaqueccardoso%40gmail.com?subject=
mailto:laucp50%40hotmail.com?subject=clamar%20de%20ternura
mailto:helenaflavia%40uol.com.br?subject=
mailto:helenaflavia%40uol.com.br?subject=
mailto:simonepm03%40hotmail.com?subject=
http://iarareisrococo@gmail.com
mailto:iarareisrococo%40gmail.com?subject=clamar%20de%20ternura
mailto:luciaalessio%40uol.com?subject=
mailto:luciaalessio%40uol.com?subject=
mailto:2016anamareis%40gmail.com?subject=
mailto:2016anamareis%40gmail.com?subject=


Tarot  
Maria Fernanda Carvalho

Portão da Primavera  
Rosa Maria Faria  

Violeta Parra  
Adriana Gragnani  

Salve a Tia Maria do Jongo  
Marisa Silva e  
Fernando Mendonça  

Vermelho e Negro  
Sônia Bianco

Ipê Rosa - Diomilton Ferraz  

Imaginários do Jequitinhonha   
Parísina Éris Ilíade Tameirão Ribeiro  
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Rosa Camélia

Lírio e Helicônia Flor de Lótus Crisântemo

UM VERDADEIRO CAMINHO DE INSPIRAÇÃO 
ONDE SE PODE CONTEMPLAR CADA UM 
DOS ARRANJOS, INSPIRADOS EM FLORES 
NATURAIS. SENSIBILIDADE, BELEZA E ALEGRIA 
TRANSFORMANDO PAPEL EM ARTE.

Com mentoria do grande artista da arte em 
papel Vlady, a exposição Papel em Flor faz 
referência à Ikebana, termo japonês que 
significa flores vivas. Uma técnica milenar de 
arranjos florais, que carrega detalhes sutis. 
Assinada pela artesã Léa Tande, que atua no 
artesanato há mais de 10 anos e é referência 
na técnica da arte com papel, principalmente 
o crepom italiano, as obras são o resultado 
de um estudo aprofundado para apresentar 
os arranjos, montados com flores, folhas, 

galhos, frutos e plantas secas, geralmente 
utilizados como oferta religiosa, decorando 
altares. “Nós apenas conseguimos distribuir 
aquilo que temos em nós”, explica a autora. 
Ela acrescenta que a arte é capaz de 
transformar as pessoas, reduzir os sintomas 
do estresse, da depressão e da ansiedade. 
Atualmente, ela está à frente do “Projeto 
Léa Tande” e aconselha: “inspire-se aqui e 
distribua flores, cores e amores. Seja e faça 
um mundo mais feliz!" 

PAPEL
EM FLOR

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
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O QUE VOCÊ IMAGINA,
UMA MÁQUINA DA BROTHER FAZ!

DAS MAIS SIMPLES ÀS MAIS SOFISTICADAS:
A BROTHER TEM A MÁQUINA IDEAL PARA A SUA NECESSIDADE.

https://flow.page/amigurumix 


Mama Ema

Chloé

MorganaFlora

MARIA TEREZA PANICHI, COM A CURADORIA
DE CIÇA MORA, NOS APRESENTA UM DESFILE
DE BONECAS QUE NOS REMETEM À ANATOMIA
DO CORPO HUMANO, COM SEUS MODOS E TREJEITOS.

A exposição individual de Maria Tereza 
Panichi, especialista em Art Doll, com 
Curadoria de Ciça Mora, apresenta 15 bonecas 
de pano articuladas, que possibilitam 
inúmeras posturas. 
Além das articulações nas juntas das bonecas, 
a temática da exposição foi pensada de forma 
que representasse o universo feminino, dentro 
de sua múltipla diversidade. Corpos, com 
donas que o assumem, que assumem sua 
sensualidade, sua sexualidade, seus sonhos e 
medos, inocência, determinação, consciência, 

responsabilidade, orgulho, esperança... 
Personagens constituídas de histórias 
e inseridas num momento histórico, 
representam cada qual, seu papel político-
social. A força e a fragilidade femininas, suas 
marcas e expectativas. Tudo traduzido pela 
forma e reforçado pelos movimentos, mas 
também evidenciado pelo figurino e pela 
maquiagem, reproduzindo a habilidade unida 
à sensibilidade da artista. Mais do que mover 
seu próprio corpo, as Articuladas se movem no 
mundo, determinadas em transformá-lo! 

ARTICULADAS

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
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2014: Witches paper

2018: Vilania2020: Paper heroes

2019: Ilustradores do mundo 2012: Fashion paper

A LONGA E TALENTOSA TRAJETÓRIA DA DUPLA 
VLADY E KEIKO ESTÁ RETRATADA NESSAS 
OBRAS QUE RESUMEM UM POUCO DA NOSSA 
HISTÓRIA DO PAPEL NO BRASIL.

2010: este ano é o marco da primeira 
exposição dos artistas plásticos Vlady e 
Keiko na Mega Artesanal, que reunia os 
mangás, paixão comum dessa dupla de 
talentos. Apresentando para o mercado o 
Paper Sculpture, ou escultura em papel 
– técnica que consiste na utilização de 
retalhos de papel para a composição 
de personagens e cenários, totalmente 
recortados à mão. 
De lá, pra cá, bruxas, o universo Disney e 
vários segmentos da ilustração serviram de 

pano de fundo para que os dois pudessem 
mostrar tudo o que se pode fazer com três 
elementos básicos: papel, cola e tesoura. 
Partindo da mente desses artistas 
primorosos, personagens ganham vida, 
cores e formas transmitem alegria, aguçam 
a imaginação e promovem a admiração. 
Um compilado desse trabalho se apresenta 
para que a riqueza de detalhes criada pelas 
obras ganhe vida e encante. Af inal, são dez 
anos de muito talento reunidos em únicas 
esculturas de papel.

10 ANOS
DE ESCULTURA 
EM PAPEL

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO
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ACESSE JÁ: 
www.universoscrapdigital.com.br

Arquivos e projetos digitais de 
qualidade com preço acessível!

A Universo Scrap Digital apresenta projetos 
digitais maravilhosos de arte com papel:

 
• Kits de papéis e elementos digitais;

• Kits para impressão e corte;
• Projetos 3D;

• Projetos cartonados;
• Videoaulas que ensinam a criar flores incríveis!

TUDO REALIZADO POR ARTISTAS E DESIGNERS 
ESPECIALIZADOS EM PAPEL:

ARTE MARIA 
MARIANA
As designers Mariana 
Gama e Maria Paiva 
são especialistas 
em cartonagem 
e primam por um 
acabamento mais 
que perfeito e repleto 
de originalidade!

FERNANDA 
ROLIM
Expert em 
Scrapbook, está à 
frente do Universo 
Scrap, um dos 
portais mais 
renomados no meio.

JANICE D’ ARC
é especialista na  
arte com papel há  
5 anos. Sendo 
designer digital, 
apresenta 
kits digitais 
surpreendentes.

LÉA TANDE
Atua há mais 
de 10 anos no 
segmento, 
sendo 
especialista em 
flores de papel 
crepom italiano.

VLADY
Ícone do artesanato, 
é artista plástico e 
especialista em Paper 
Sculpture. Já assinou 
diversas revistas 
com a sua arte em 
papel e realiza aulas 
presenciais e online 
sobre a técnica.

@universoscrapdigital         Universo Scrap Digital

anuncio universo digital.indd   1 13/10/2020   20:50:06

2010: Mangá paper

2017: Cartoon

2016: Papel de carta

2011: Disney white paper2015: Pixxar

EXPOSIÇÃO
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Volte ao 
sumário

OBA: AQUI TEM   

UMA DAS ATRAÇÕES MAIS REQUISITADAS 
DA MEGA ARTESANAL SÃO OS CURSOS. 
POR ISSO, FORAM REUNIDOS MAIS DE 50 
SUGESTÕES PARA PRESENTEAR A TODOS 
COM VERSÕES ONLINE DESSA PAIXÃO 
ARTESANAL: AS SALAS DE AULAS!

CURSOS!CURSOS!
Marca registrada da Mega Artesanal, 
os cursos são sempre muito 
esperados. Eles são uma oportunidade 
de confraternizar com os demais 
artesãos, conhecer de perto e ter 
aula com os maiores nomes da TV 
e da internet, prof issionais que são 
destaque nesse mercado, desde muito 
antes das revistas impressas. 
Durante os seis dias de Mega, 
centenas de aulas e de workshops 
são oferecidas pelas empresas, que 
veem na ação uma oportunidade de 

apresentar o seu produto e garantir 
o melhor teste de todos: o do público 
consumidor. Os estandes, cada 
vez mais, têm uma área garantida 
para receber o visitante, seja por 
ordem de chegada, seja por senha, 
por inscrição... Enf im! A ideia é se 
programar antes e fazer o maior 
número de aulas possível. Por aqui, 
com a ajuda da internet, você vai 
poder fazer todos! Basta clicar na 
caixinha da aula que você escolher 
fazer. Boa aula!”;
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SABOARIA
Esfera Noite Feliz 

Nesta aula, Peter Paiva ensina a fazer o sabonete  
que é a cara do Natal. Uma dica perfeita para  

decorar e perfumar.

Acesse
aqui

Sabonete Chocotone 
Aprenda, com Peter Paiva, todas as etapas, dicas e truques para 
produzir um verdadeiro Chocotone para o banho, acompanhado 
de delicioso recheio de chantilly.  

Acesse
aqui

Sousplat xadrez (Costura)   
Numa aula especial para o Ateliê na 
TV, a professora Eunice Mance ensina a 
revestir um prático sousplat. 

Acesse
aqui

Papai Noel em feltro 
Acompanhe a aula especial que a professora Michele Flohr 

preparou para o episódio “Ê lá em Casa”, da Tekbond. 

Acesse
aqui

COSTURA E BORDADO Menina na guirlanda (Costura)
A professora Amei Garcia, da Amei Bonecas, divide a aula em duas 

partes. Na primeira, ensina a marcar e costurar o vestido da Menina 
e a fazer as flores da guirlanda. Na segunda, monta a boneca, coloca o 

cabelo e faz os acessórios.

Acesse
aqui

Acesse
aqui

Jogo da Memória Felino (Feltro)
A professora Dani Coelho, da Ana Ama Brinquedos Educativos 
preparou uma peça especial e educativa com os Feltros Santa 
Fé. A ideia perfeita para presentear e entreter as crianças.

Sashiko 
Sequência de quatro encontros, em 
que a professora Ciça Mora, conta a 
história da antiga técnica japonesa de 
costura, que se tornou um bordado para 
o grupo aberto do Facebook, Memórias 
Bordadas e Costuradas.

Faixa anticólica para bebês (Costura)
Aula especial, preparada pela professora 
Alba Junqueira, que ensina, passo a passo 
a produzir uma faixa anticólica para bebês, 
com tecidos Fernando Maluhy.

Acesse
aqui

Acesse
aqui

1ª ENCONTRO

Acesse
aqui

2ª ENCONTRO

Acesse
aqui

3ª ENCONTRO

Acesse
aqui

4ª ENCONTRO

Estojo unicórnio (Costura e colagem em tecido)
Numa aula superespecial, a professora Jessely Tainara, 

artesã do ateliê Lovely Craft, ensina a fazer um lindo 
estojo unicórnio, com produtos, Rendicolla. Confira!

Acesse
aqui

Acesse
aqui

Moldes
aqui

Almofada com técnica 
positivo e negativo 
(Costura) 
Workshop com a professora 
Patricia Müller, que preparou 
uma almofada com a técnica 
positivo e negativo, para a 
Center Panos. Confira!

Acesse
aqui
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https://www.youtube.com/watch?v=wa63hDe8-vs&list=PLL9s_9Ht-iWzlzlVqEsJLCJyph
https://www.youtube.com/watch?v=wa63hDe8-vs&list=PLL9s_9Ht-iWzlzlVqEsJLCJyphW7h07ZE&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=h_orIuLnIZg&list=PLL9s_9Ht-iWzlzlVqEsJLCJyph
https://www.youtube.com/watch?v=h_orIuLnIZg&list=PLL9s_9Ht-iWzlzlVqEsJLCJyphW7h07ZE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=_4MmnroVdOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_4MmnroVdOo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/TekbondArtesanato/videos/348128996262005
https://www.facebook.com/TekbondArtesanato/videos/348128996262005
https://www.youtube.com/watch?v=Ovu00yf0hvI
https://www.youtube.com/watch?v=oVKzK3RkzkA&t=3763s
 http://feltrossantafe.com.br/wp/wp-content/uploads/2020/09/Jogo-da-Memoria-Felino.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LfidCetEe18
https://youtu.be/CsbhtiCT1kE 
https://youtu.be/87xnBfFXv3M
https://youtu.be/4pgOeQAR5Ts
https://youtu.be/YlVeoaSZxgE 
https://www.rendicolla.com.br/single-post/2018/02/20/PARCEIRA-JESSELY-TAINARA---ESTOJO-UNICÓRNIO-MOLDE-PAP
https://youtu.be/RifJtxVvi2w
http://feltrossantafe.com.br/wp/wp-content/uploads/2020/09/Jogo-da-Memoria-Felino.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0paonsrg2WY&t=14s


Cinco bolsas diferentes, cinco aulas 
exclusivas, da professora Aline 
Domingues, para o Dica no Ponto Singer.

Acesse
aqui

CARTEIRA 1

Acesse
aqui

BOLSA 2

Acesse
aqui

BOLSA 3

Acesse
aqui

BOLSA 4

Acesse
aqui

BOLSA 5

Cabelos de Boneca
Aula especial com a professora Dayanna Carlson, do 
Atelier Coração de Pano, ensinando a fazer três modelos 
de cabelos de bonecas. Tudo fácil e lindo!

Acesse
aqui

Bordado fácil que vira presente
Preparado para o programa que leva seu 

nome, no Youtube, Afonso Franco usa retalhos 
de tecido para ensinar a bordar uma presilha 

decorada para o cabelo.

Acesse
aqui

Prendedor de Cortina Gatinho 
(Feltro)
Quer aprender a fazer este prendedor de 
cortina no modelo gatinho, criado pela 
professora Erica, da ArtinFeltros, com 
todo carinho para a Revista Digital Mega 
Artesanal? Vem com a gente!

Acesse
aqui

BOLSAS E CARTEIRAS (COSTURA)
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https://www.youtube.com/watch?v=6RY-tM2J5HE&list=PL06oyL9cc1fqkaxOsCBgNxNix07Pzag4D 
https://www.youtube.com/watch?v=8g4PjaR58tw&list=PL06oyL9cc1fqkaxOsCBgNxNix07Pzag4D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aTrU142B3bk&list=PL06oyL9cc1fqkaxOsCBgNxNix07Pzag4D&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=C1Obdw-NGg0&list=PL06oyL9cc1fqkaxOsCBgNxNix07Pzag4D&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Lb6v0kyXJ-Q&list=PL06oyL9cc1fqkaxOsCBgNxNix07Pzag4D&index=8 
https://www.youtube.com/watch?v=NeO3kM7pyCs
https://www.youtube.com/watch?v=6RY-tM2J5HE&list=PL06oyL9cc1fqkaxOsCBgNxNix07Pzag4D 
https://www.youtube.com/watch?v=NeO3kM7pyCs
https://youtu.be/_4Kwh52K3-w
https://youtu.be/_4Kwh52K3-w
https://www.youtube.com/watch?v=DczT1dv2V1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DczT1dv2V1o&feature=youtu.be
https://loja.tokecrie.com.br


CROCHÊ / AMIGURUMI
Almofadinha Amigurumi Lhama

Nesta aula especial, a professora Sônia Zuchelli, 
da Amigurumix, ensina, passo a passo, a 

produzir essa simpática Lhama de Amigurumi 
que, na verdade, é uma almofadinha.

Acesse
aqui

Maxi bolsa jeans 
Preparado  para aprender a fazer esta maxi bolsa com 
o fio jeans da Círculo? A professora Buza Szpisjak 
preparou uma aula, passo a passo, e explica tudo nos 
mínimos detalhes. Confira!

Acesse
aqui

Sacola ecológica (Costura Criativa)
Nesta aula, em parceria com a Singer, a 
professora Aline Domingues preparou uma 
sacola ecológica mui prática e apresentou no 
Ateliê na TV. Não vai perder, né?

Acesse
aqui

Prendedor de cabelo (Costura)
A professora Renata Silva preparou uma 

aula especial para o Ateliê na TV, com 
técnicas simples de costura. Dá pra fazer 

bastante e ganhar dinheiro!

Acesse
aqui
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https://leads.etus.social/6z02t/amigurumixlhama
https://www.youtube.com/watch?v=ABHRjO-3a9E
https://www.youtube.com/watch?v=ABHRjO-3a9E
https://linktr.ee/maclen
https://youtu.be/qIoPLZ3Wo8c
https://youtu.be/sZP6Hw1DT9E
https://youtu.be/qIoPLZ3Wo8c
https://youtu.be/sZP6Hw1DT9E


Tapete de Ecojuta (Crochê) 
Nesta aula especial, o professor Marcelo Nunes ensina a 
fazer um tapete de crochê com Ecojuta, em seis cores. 
Disponível pelo canal Crochetando com EuroRoma.

Acesse
aqui

Joguinho de pesca 
(Amigurumi)
Quer inovar com o amigurumi? 
A professora Ariane Torres 
preparou, para a Coats Corrente, 
uma aula incrível para acertar no 
presente. Confira!

Acesse
aqui

Trilho de Mesa Leveza (Crochê) 
Aprenda a fazer o Trilho de Mesa Leveza, de 

crochê, com a Ecotrama da EuroRoma. A 
professora Sandra Brum dá todos os detalhes, na 

receita disponibilizada pela blog da empresa.

Acesse
aqui

Mini-álbum Carteira 
(Scrapbooking)
Toda a simpatia da 
professora Lú Ruzzi, em 
uma aula detalhada de 
scrapbooking, para criar 
um mini-álbum carteira. 
Linda ideia de presente!

Acesse
aqui

Scrap Já (Scrapbooking) 
Curso gratuito de 12 aulas com a 

professora Flávia Terzi, com muitas 
técnicas e dicas para criar belas páginas 

no tamanho tradicional do scrapbook, 
miniálbuns e projetos de scrapdecor. 

O Scrap Já é um minicurso com muito 
conteúdo na arte dos papéis.

Acesse
aqui

FITAS
Dicas de crochê, macramé e bordados
Mais do que um curso, a Fitas Progresso/ Clube do Artesanato 
preparou um mix de dicas e ideias para crochê, macramé e 
bordados. Para acessar o conteúdo, é preciso se inscrever no 
Clube do Artesanato.

Acesse
aqui

PAPEL/ SCRAPBOOKING
Mini-álbuns temáticos (Scrapbooking)
Nesta aula, a professora Silvia Guirau ensina os detalhes, passo 
passo, para produzir mini-álbuns temáticos, usando os produtos 
e acessórios Toke e Crie.

Acesse
aqui

Acesse
aqui

Suporte para plantas (Crochê)
Aula dinâmica com a professora Buza Szpisjak para 

fazer um diferente suporte para plantas, usando o 
fio náutico da Círculo. Imperdível!

Blusa de tricô
A professora Vitória Quintal criou uma aula exclusiva para a 
Revista Digital Mega Artesanal, e ensina a fazer uma blusa 

lindíssima, de tricô, para o verão, com linhas Coats Correntes.

Acesse
aqui
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https://youtu.be/I0_ySkZ7LAM
https://youtu.be/I0_ySkZ7LAM
https://www.youtube.com/watch?v=BlczY0ShxaI
https://www.youtube.com/watch?v=BlczY0ShxaI
http://euroroma.com.br/blog/trilho-de-mesa-leveza/
http://euroroma.com.br/blog/trilho-de-mesa-leveza/
https://youtu.be/IYxvqYiIFg0
https://youtu.be/IYxvqYiIFg0
https://flaviaterzi.com/scrapja
https://flaviaterzi.com/scrapja
https://www.clubedeartesanato.com.br/conteudosclube/details?slug=trabalhos-artesanais---dicas-de-croche-macrame-e-bordados
https://loja.tokecrie.com.br/kits-de-projetos
https://www.clubedeartesanato.com.br/conteudosclube/details?slug=trabalhos-artesanais---dicas-de-croche-macrame-e-bordados
https://loja.tokecrie.com.br/kits-de-projetos
https://www.youtube.com/watch?v=TPrY1bBfDiE
https://www.youtube.com/watch?v=TPrY1bBfDiE
https://youtu.be/XuVFlwpi7tw
https://youtu.be/XuVFlwpi7tw


Scrap Decor Memórias (Scrapbooking)
Aula, passo a passo, da professora Juliana Lescher, da Juju 

Scrapbooking, ensinando a fazer um mini-álbum, com a coleção 
Família para Sempre, relançada e totalmente remodelada. Espia só!

Acesse
aqui

Calendário do Advento (Scrapbooking) 
Aprenda a fazer um Calendário do Advento com diferentes técnicas 

de scrapbooking, ensinadas pelo professor Rommel Okuma, usando 
as mais novas ferramentas disponibilizadas pela Scrap Brasil. 

Acesse
aqui

Bolas decorativas (Flores de papel)
As flores de papel podem ser usadas de diferentes 
maneiras e, nesta aula exclusiva para o EAD Craft, do Canal 
Craft, a professora Ivy Larrea preparou duas ideias de bolas 
com flores. Imperdível!

Acesse
aqui

Miniaturas de caixas de Natal (Arte em Papel)
Um dos maiores nomes da Papelaria Criativa e do 
Paper Sculpture, Vlady, do Ateliê do Vlady, ensina, 
nesta aula miniaturas de caixas de presente para 

completar a decoração.

Acesse
aqui

Obentô Box (Cartonagem) 
Aula do professor Luiz Masse 
para fazer a Obentô box, com 
revestimento de papel Candy 
Plus, da Fedrigoni. A inspiração 
veio das marmitas japonesas. 
Nesta versão você pode 
guardar o alimento para a 
realização dos sonhos. Que tal? 

Acesse
aqui

Porta objetos Home Office (Porcelana Líquida)
Mais um trabalho ensinado, passo a passo, pelo professor 

Mauro Tavares, que usa a Porcelana Líquida, da Tintas Gato 
Preto, e transforma um objeto para home office.

Acesse
aqui

PINTURA/ DÉCOUPAGE
Placa decorativa (Pintura Country)
Aula  de pintura em madeira com o professor 
Mauro Tavares, que usa as Tintas Gato Preto 
para ensinar a técnica de Pintura Country em 
uma placa decorativa.

Acesse
aqui

Abelhinha porta 
pano de prato 
(Pintura em 
Madeira)
Aula exclusiva da 
professora Adriane 
Carvalho, ensinando a 
fazer a Abelhinha porta 
pano de prato, usando 
o kit de gabaritos Drisol 
Artes e estimulando a 
criatividade.

Acesse
aqui

Mandala (Pintura em Madeira) – Condor Pincéis
Aula rápida, disponível no canal oficial da Condor, no 
Youtube, em que a professora Denise Emery ensina a 
pintar uma Mandala na placa de MDF.

Acesse
aqui

Garrafa Jateada (Pintura decorativa)
Clique no link e confira a aula da professora 

Regina Boppré, que ensina, passo a passo, 
como pintar uma garrafa e fazer uma 

luminária, usando garrafa com o efeito 
jateado. Tudo com os produtos True Colors. 

Acesse
aqui
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https://www.youtube.com/watch?v=r5gZMK4K51A
https://www.youtube.com/watch?v=r5gZMK4K51A
https://scrapbrasilblog.wordpress.com/2020/11/01/aulamega/
https://drive.google.com/drive/folders/1z9o8s6ZyZYCtst8A6MhMWquRxD1KT3zj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z9o8s6ZyZYCtst8A6MhMWquRxD1KT3zj?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zSYTnDFxtQE
https://www.youtube.com/watch?v=zSYTnDFxtQE
https://www.loucosporpapeloficial.com.br/luizmasse
https://www.loucosporpapeloficial.com.br/luizmasse
https://www.youtube.com/watch?v=LgEpy13gh8g&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=LgEpy13gh8g&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=LK6_Y9BVi-4&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=LK6_Y9BVi-4&t=31s
https://youtu.be/2m43t5Erj0s
https://youtu.be/2m43t5Erj0s
https://youtu.be/sVV21LW37as
https://youtu.be/sVV21LW37as
https://www.youtube.com/watch?v=nUTlzIkx4yY
https://www.youtube.com/watch?v=nUTlzIkx4yY


Pintura em aquarela
Aprenda, com a professora 
Danila Pinheiro, da Casa da 
Arte, todos os detalhes sobre a 
pintura em aquarela e produza 
esse belíssimo trabalho.

Pintura Bauer em MDF 
Nesta aula, a professora 
Denise Emery ensina a pintar 
uma placa de boas-vindas 
com a técnica Bauer, usando 
molde. Disponível no canal 
oficial da Condor, no Youtube.

Acesse
aqui

Pintura em gesso com efeito ouro concentrado
Aula especial com Carol Guaraldo, da Casa da Arte, para pintar 

este Buda incrível e deixar seu cantinho de meditação perfeito. 

Acesse
aqui

Acesse
aqui

Tie Dye (Tingimento) 
Especialmente para a Casa 

da Arte, a professora Camila 
Camargo preparou uma aula 

ensinando guardanapos com a 
moderna técnica do Tie Dye. É 

pra deixar a casa toda na moda!

Acesse
aqui

CORTE A LASER
Foguete Jogo da Velha (corte a laser)
Tutorial detalhado, preparado pela professora 
Lilian Vieira Hubert, para fazer um foguete 
Jogo da Velha, usando acrílico e E.V.A, com os 
equipamentos da Due Laser.

Arranjo de uvas com rosas  
(Pintura em Tecido)
Projeto exclusivo, da professora Paty 
Buoso, que ela ensina, passo a passo, com 
a placa inteligente, para você aprender as 
pintar suas primeiras peças, mesmo sem 
experiência em pintura.

Acesse
aqui

Acesse
aqui

Découpage com Isabella 
Para arrasar no presente, a professora Isabella 
Salomão ensina a decorar uma caixa de MDF, 
usando pintura e découpage, com papéis da 
Editora Litoarte.

Acesse
aqui

Kit Pet (Pintura em  
Madeira e Tecido)

Aula especial da professora Vera 
Portela para o EAD Craft, do 

Canal Craft, que ensina a pintar 
um kit exclusivo para pet, com 

comedouro, sacola e porta-treco 
para coleira e afins.

Acesse
aqui
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http://www.blogcasadaarte.com.br/home/como-usar-pasta-metalica-gold-fix-que-faz-um-efeito-ouro-concentrado/
https://youtu.be/c0cOEKDw7Qo
https://youtu.be/c0cOEKDw7Qo
http://www.blogcasadaarte.com.br/home/como-usar-pasta-metalica-gold-fix-que-faz-um-efeito-ouro-concentrado/
http://www.blogcasadaarte.com.br/home/pintura-em-aquarela/
http://www.blogcasadaarte.com.br/home/tie-dye/
http://www.blogcasadaarte.com.br/home/tie-dye/
https://youtu.be/w90q4Z226TQ
https://youtu.be/w90q4Z226TQ
https://www.youtube.com/watch?v=AswA4VqAVyg&feature=em-comments
https://www.youtube.com/watch?v=BRyYipMhxZs
https://www.youtube.com/watch?v=BRyYipMhxZs
https://drive.google.com/drive/folders/1JIlL9OIl1nr9zzW5KvzyLBEObMEELK1W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JIlL9OIl1nr9zzW5KvzyLBEObMEELK1W?usp=sharing
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