
 

1  CARLOS AIRTON DOS SANTOS CAMPOS  

Artesão  especializado na técnica Entalhe, confecciono placas de madeira 

utilizando como matéria prima madeira e MDF. 

    

          (11)  9 4929-8805 

 

2  JOSÉ RICARDO FERNANDES DA SILVA  

Artesão especializado na técnica Pirogravura e pintura, confecciono peças 

decorativas e utilitárias utilizando como matéria prima madeira, tinta e cola. 

 

    

          (11)  9 8459-6504 

 

3  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA  

Artesão há vinte e quatro anos no centro de Guarulhos na Feira Permanente de 

Arte e Cultura, no calçadão da rua Felício Marcondes, pioneiro na arte de 

pirogravura em capas de caderno de madeira, quadros pirogravados com rostos 

ou  símbolos na madeira e também pirogravura em couro, flâmulas, 

pergaminho e outros tipos de modelos. Especializado na técnica Pirogravura, confecciono 

caderno, quadros e artefatos em couro utilizando como matéria prima madeira, couro e 

caderno. 

   tonyfusca@hotmail.com 

          (11)  9 9186-4456 

 

 

 



 

 

4  LINTON ROBERTO MANRIQUE MALDONADO  

Artesão especializado em artesanato em couro. Expomos nossos trabalhos na 

tradicional Feira Permanente de Arte e Cultura da rua Felício Marcondes Centro 

de Guarulhos há mais de 15 anos. Especializado na técnica Costura, recorte e 

patchwork, confecciono bolsa, carteira, cinto, pochete e boné utilizando como 

matéria prima retalhos de couro, fita crepe, linha, cola, retalhos de tecidos, rebite, zíper, cursor, 

fivela e aviamentos. 

   sherryhengel@gmail.com 

          (11)  9 8273-7936 

 

5  EDSON APARECIDO CARAÇA  

Artesão especializado na técnica Recorte e colagem, confecciono quadros em 

miniaturas com temática de profissões e ambiente doméstico utilizando como 

matéria prima MDF, E.V.A, Madeira, papel de parede, miçangas, cola e 

recicláveis. 

   edsondosquadrinhos@gmail.com 

          (11)  9 7620-3556 

 

6  APARECIDA DO PRADO  

Artesã especializada na técnica Tricô e crochê, confecciono vestuário utilizando 

como matéria prima lã, linha e barbante. 

    

          (11)  9 8834-5172 

 

 



 

 

7  MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA DE MENEZES  

Artesã especializada na técnica Crochê, confecciono vestuário, peças utilitárias e 

decorativas utilizando como matéria prima linha e barbante. 

   maria942006366@gmail.com 

          (11)  9 4200-6366 

 

8  JAÍLSA BATISTA DA SILVA  

Artesã da Feira Permanente de Arte e Cultura e atuo desde de 2018. 

Especializada na técnica Modelagem e colagem em material reciclado, 

confecciono carteiras, caixas de presente, chaveiros, entre outros utilizando 

como matéria prima caixa de leite, cola, tecido, papel e scrapbook. 

   jailsa.batista1961@gmail.com 

          (11)  9 5913-2278 

 

9  JANE DA SILVA SPONCHIADO  

Artesã há 25 anos. Faço parte da da Feira Permanente de Arte e Cultura de 

1997 à 1999 saindo por motivo de maternidade, retornando em 2019. 

Especializada na técnica Modelagem e moldagem, confecciono artigos 

religiosos, bonecas e lembrancinhas utilizando como matéria prima massa de 

biscuit, cola, amido, vaselina, fita e miçangas. 

   janemandamentos@gmail.com 

          (11)  9 9680-1021 

 

 



 

 

10  ARETUZA GOMES DE ARAÚJO  

Artesã  especializada na técnica Tecelagem, confecciono tapetes utilizando 

como matéria prima fio, linha, tecido e malhas. 

    

          (11)  9 6243-9855 

 

11  CLÁUDIA IGNEZ TOLEDO  

Artesã há 44 anos. Formada em artes visuais pela Ung. Descobri o string art 

(pregos e linhas) e desenvolvi uma maneira própria de produzir os trabalhos. 

Especializada na técnica String art, confecciono peças decorativas utilizando 

como matéria prima madeira, prego, linha, cola, tela, tinta e termolina. 

   klaudiatoledo515@gmail.com 

          (11)  9 9367-6213 

 

12  MIRA ANTONIA DA SILVA ARAÚJO  

Artesã, sou laceira e estou na Feira Permanente de Arte e Cultura desde 

setembro de 2019. Especializada na técnica Costura, moldagem, revestimento e 

recorte, confecciono laços, presilhas, tiaras e faixas para bebês utilizando como 

matéria prima fita, cola, linha ,meia de seda, bico de pato e tiara. 

    

          (11)  9 8181-6280 

 

 

 



 

 

13  FRANCESCO LUIGI ESTEVES COBUCCI  

Artesão há oito anos. Trabalho com modelagem em biscuit de seres místicos, 

como: Bruxos (a), Gnomos na garrafa, Fadas e todos seres elementares. 

Trabalho também com filtro dos sonhos diferenciados e elaboração de cenários 

vivos, sempre com a temática da arte mística. Participo da Feira Permanente 

de Arte e Cultura desde outubro de 2019. Especializado na técnica Modelagem e biscuit, 

confecciono bruxos, magos, filtros e duendes utilizando como matéria prima massa de Biscuit, 

cipó, linha e flores. 

   franscesco.luigi@hotmail.com 

          (11)  9 3413-4323 

 

14  ARYLSON BAYER  

Artesão. Nossa história iniciou na infância aprendendo crochê com minha mãe. 

Começamos a produção para nosso próprio uso. E as encomendas dos amigos 

nos levaram a buscar uma exposição  em feiras de artesanato no município. 

Estamos na Feira Permanente de Arte e Cultura de Guarulhos desde 2019. 

Especializado na técnica Crochê, macramê e couro, confecciono bolsas, carteiras,  tapetes, 

cestos, organizadores, trilhos de mesa, entre outros utilizando como matéria prima fio, barbante 

e náutico de malha. 

   donalikacrochet@gmail.com 

          (11)  9 9779-6060 

15  BIANCA CARDOSO SILVA  

Artesã. Aprendi bordado manual com oito anos com minha avó materna , 

nessa mesma época aprendi a manusear a máquina de costura , dai em diante 

comecei a aprender técnicas de costura criativa. Participo da Feira Permanente 

de Arte e Cultura desde setembro de 2019. Especializada na técnica Costura 

criativa, confecciono bolsas, carteiras, necessaires e bordado manual utilizando como matéria 

prima tecidos , linhas  e estruturadores ( manta e nylon ). 

   biancacardososilva@gmail.com 



          (11)  9 7968-5270 

16  ANTONIO CARLOS RODRIGUES  

Artesão especializado na técnica Revestimento, confecciono potes de vidros 

decorativos e utilitários utilizando como matéria prima vidros, tecido verniz e 

cola. 

   rodrigues.carlos60@gmail.com 

          (11)  9 7298-1708 

 

 

17  FERNANDO EVANGELISTA DOS SANTOS  

Artesão  especializado na técnica Entalhe e pintura, confecciono arte em madeira 

utilizando como matéria prima madeira e MDF. 

   fernandoevangelista1958@hotmail.com 

          (11)  9 5886-8173 

 

18  CARLOS ALBERTO ALVES BORGES  

Artesão especializado na técnica Recorte, entrelaçamento e torção, confecciono 

peças decorativas, utilitárias e acessórios utilizando como matéria prima linha, 

couro, penas e arame. 

   carlosarterelogios@gmail.com 

          (11)  9 9608-8132 

 

 

 



 

 

19  ROSANGELA DA SILVA BERNAL MORAES  

Artesã há 22 anos. Sou atuante na Feira Permanente de Arte e Cultura desde 

2012. Especializada na técnica Pintura, costura, crochê e bordado, confecciono 

cama, mesa, banho e acessórios utilizando como matéria prima tinta, tecido e 

linha. 

   r002bpm@hotmail.com 

          (11)  9 8708-3654 

 

20  ESTER LEAL JANUÁRIO  

Artesã  especializada na técnica Tricô, crochê, bordado e costura, confecciono 

touca, cachecol, manta, bolsa, pano de prato, tapete, entre outros utilizando 

como matéria prima lãs, linha, toalha, fralda, tecido, ferragens, zíper, entre 

outros. 

   eljpd@bol.com.br 

          (11)  9 9540-0447 

 

21  ROSANA CHIARELLO GARCIA  

Artesã desde de 2017. Participo da Feira Permanente de Arte e Cultura desde 

fevereiro de 2019. Especializada na técnica Recorte e modelagem em EVA, 

confecciono canetas, bonecas e chaveiros em EVA utilizando como matéria 

prima EVA, pano, lã, pérolas e canetas. 

   rosanachiarellogarcia@gmail.com 

          (11)  9 6477-9738 

 



 

 

 

 

22  ROSILANE VERAS DE SOUZA SILVA  

Artesã há 45 anos, trabalho com confecção de bonecos desde 2005. Sou 

atuante na Feira Permanente de Arte e Cultura desde 2017. Especializada na 

técnica Costura e recorte, confecciono bonecos, personagens e travesseiro 

utilizando como matéria prima tecido, malha, pelúcia, linha, cola, filtro de 

poliéster e flocos. 

    

          (11)  9 8043-8771 

 

23  ANDRÉIA DE OLIVEIRA PINTO DA SILVA  

Artesã há cinco anos. Participante na Feira Permanente de Arte e Cultura desde 

novembro de 2019. Especializada na técnica Modelagem em EVA, confecciono 

flores em EVA utilizando como matéria prima EVA, cola e cola permanente. 

    

          (11)  9 8728-0818 

 

24  ELAINE NOGUEIRA DE OLIVEIRA  

Artesã há um ano e três meses, participo da Feira Permanente de Arte e 

Cultura desde outubro de 2019. Especializada na técnica Costura criativa, 

confecciono roupas e acessórios para pets, bandanas, colarinhos, smoking e 

vestidos utilizando como matéria prima linha e tecidos. 

    

          (11)  9 8923-3306 



 

 

25  FRANCISCO DA SILVA FILHO  

Artesão especializado na técnica Recorte em couro, confecciono bolsas, 

carteiras, cintos, pulseiras, entre outros utilizando como matéria prima couro, 

tinta, verniz, linha e cola de contato. 

    

          (11)  9 6811-1735  

 


