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FEIRA VIRTUAL DE
ECONOMIA POPULAR

E SOLIDÁRIA

A COLMEIA TEM O PRAZER DE APRESENTAR
O NOSSO SEGUNDO  CATÁLOGO VIRTUAL
DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA! 
 
EM TEMPOS DIFÍCEIS, É FUNDAMENTAL QUE
CONTINUEMOS APOIANDO AQUELES QUE
PRECISAM, QUE PENSAM ECONOMIA EM
NOVOS MOLDES, DE FORMA SOLIDÁRIA,
JUSTA E COMUNITÁRIA. PORTANTO,
ESPERAMOS QUE ESSE CATÁLOGO POSSA
CUMPRIR TAL OBJETIVO!



ARTESANATO 



CONFECÇÕES 



A Levenós é um ateliê que busca
produzir peças totalmente

artesanais e de qualidade. 
 

Bairro Goiânia - Belo Horizonte
Instagram: @levenos.atelie

E-mail: myrla.cassia@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 031
98485-9943 - Myrla Cassia

 
Produtos: Temos produtos em

macramê e peças em MDF com
pinturas totalmente exclusiva, feito

a mão utilizando a técnica do
pontilhismo.

 

ARTESANATO

AMOR DE PRESENTE
LEVENÓS ATELIÊ



Empreendimento formado por 4
mulheres, fazendo artesanato e
confecções juntas.

 
Bairro Concórdia - Belo Horizonte

Facebook: Jane Lima Artes 
E-mail: jjldesigner@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 031
99800-1009 - Jane Jucemara

 
Produtos: Máscaras protetoras
(feitas em TNT duplo), máscaras
para dormir, marca-páginas,
porta-celulares e porta-óculos
feitos em tecido.

PROJETO REFIL

SHALOM ARTESANATO

Somos um grupo de 3 pessoas,
onde, tomamos juntos as decisões
do grupo, sem interferir na
criatividade de cada um.

 
Bairro Nazaré - Belo Horizonte

Instagram: @shalom_artesanato 
E-mail: ricardobrasil777@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 031
99125-5660 - José Ricardo

 
Produtos: Produzimos brincos,
colares, gargantilhas, tornozeleiras,
pulseiras banhados em prata,
couro, linha ou em qualquer tipo de
metal. Aceitamos encomendas.



Através dos cadernos artesanais, Uivos
das Lobas trazem sua materialidade

criativa como maneira de incentivar a
escrita manual em todos que fazem

parte dessa grande alcatéia universal!
Feitos à mão, cada caderno traz uma
simbologia que representa o sagrado

de e em cada pessoa.  
 

Bairro Aarão Reis- Belo Horizonte
Instagram: @uivosdaslobas

E-mail:
leticiaoliveira.moraes@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 98849-
7738 - Letícia Oliveira 

 
Produtos: São cadernos e carteiras

artesanais. Os cadernos são dos
tamanhos A5 (15 x 11cm) e A6 (21 x

15cm).
 

UIVOS DAS LOBAS

https://www.instagram.com/uivosdaslobas/


A Clipbotons como empreendimento
Econômico solidário, produz cada

peça individualmente de forma
artesanal e criativa com preço justo,

excelente custo-benefício.
Profissionais qualificado podendo

assim ofertar em seus trabalhos alto
padrão de acabamento e beleza nos

seus produtos.
 

Personalização Criativa para suas
ideias, projetos, presentes, entre

outros! 
 

Bairro Santa Helena - Contagem
Instagram: @clipbotons  

E-mail: contato@clipbotons.com.br
Telefone (whatsapp): +55 31 99734-

7432 - Cleide Vieira 
 

Produtos: Botons, Chaveiros,
Abridores de garrafa, Imas de
geladeira, Espelhos de bolsa,

Marcadores de página, Ioiôs. 100%
Personalizados Exclusivos do seu

jeito! Brindes Corporativos,
Promocionais, Presentes Criativos,

Colecionáveis. 
 

CLIPBOTONS

http://www.instagram.com/clipbotons
http://www.instagram.com/clipbotons


Modelagem de argila, para produção de
cerâmica, com várias modelagens de vasos,
esculturas, peças decorativas e utilitárias.

 
Bairro Dom Bosco - Belo Horizonte

Instagram: @claudia_antunes_nucleoflora
E-mail: leticiaoliveira.moraes@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 99252-6617 - Letícia
Oliveira 

 
Produtos: Vaso Tenis All Star, com trabalho de

serigrafia, casinha laminária para vela, barca com
flores, todas modeladas pétalas por petálas.

 

NÚCLEO FLORA

https://www.instagram.com/claudia_antunes_nucleoflora/


RIVERA CRIAÇÕES

A Empreendimento Rivera Criações foi criada por mãe e filha, que uniram o
gosto pelo artesanato de uma, com o gosto pelo design gráfico da outra,

gerando uma marca que  se destaca, entre todos seus produtos, pela
papelaria artesanal.

Nossa produção é um ato de amor por nosso trabalho, onde, em cada
caderninho, chaveirinho, cada estampa criada, colocamos o cuidado, a

delicadeza, a atenção com o nosso cliente.
 

Bairro Copacabana  - Venda Nova
Instagram: @riveracriacoes

E-mail: jamenysr@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 31 31 98400-6226- Jameny Rivera 

 
Produtos: Kit chaveiro porta álcool em gel com máscara facial

Cadernos artesanais com capas forradas com tecido - tamanhos diversos
Lápis e canetas decorados com ponteiras  diversas

Porta blocos em cartonagem, forradas com tecido
Pranchetas em mdf, tamanho Ofício, forradas com tecido

 

https://www.instagram.com/riveracriacoes/


Produtos ilustrados e 100% feitos à
mão, com uma narrativa poética e

feminista. 
 

Bairro Serrano - Belo Horizonte
Instagram: @babilunardi

E-mail: estudiobabilunardi@gmail.com
Telefone (whatsapp): 

+55 (31) 996463457
 

Produtos: Encadernações artesanais,
ilustrações, papelaria, quadrinhos

decorativos.

Somos um grupo de 5 amigas Artesãs, que resolveram se juntar e fazer
trabalhos, trocar ideias e assim formar uma economia solidária. 

 
Ribeirão das Neves - Bairro Maria Helena 

Instagram: @cassiasoarescroche
E-mail: cassiasoarescroche@gmail.com 

Telefone (whatsapp): +55 (31) 98672-5659
 

Produtos: Acessórios feminino, bolsas, cintos, colares e brincos.Decoração de
interiores, cestos decorativos, mantas, peseiras e painéis de macrame. 

BABI  LUNARDI  ESTÚDIO

AMIGAS ARTESÃS 



A EcoArt é um grupo de três mulheres que
trabalham juntas com artesanato e

reciclagem de jeans e outros materiais!
 

Ribeirão das Neves - Bairro Campos Silveira
E-mail: gsantosteresinha@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 (31) 997307487-
Teresinha Gomes

 
Produtos:  Bolsas, colchas de fuxico e panos

de prato.
 

Mulheres Arteiras é  um empreendimento
que reúne mulheres de um grupo familiar

para fazer trabalhos artesanais em
crochê, decoupagem, pintura e produtos

alimentícios  caseiros (geléias e
biscoitos). 

 
Ribeirão das Neves -  Vale das Acácias
 Perfis no Instagram: @mulheresarteiras

@trabalhosmanuaisjanesilva 
 @gaiaprodutoscaseiros  

E-mail: jmssilva115a@gmail.com 
Telefone (whatsapp): +55 (31) 99968-0867

- Jane Silva
 

Produtos:  Sousplat em crochê com porta
copos e  porta guardanapos, caixas e
utensílios decorados  para presentear,

Geléias caseiras de frutas e com 
 pimentas diversas.

 

ECOART

MULHERES ARTEIRAS



Trabalho com acessórios, uso material
reciclável como folhas frutos cascas,

sementes, pedras, cerâmica, papelão e
jornal.

 
Bairro Ponte Alta  - Betim

E-mail: zenasilva716@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 31 998132149 -

Zenalda
 

Produtos: Colares, pulseiras brincos e portas
jóias. 

 

O empreendimento faz decoração em peças em MDF e em vidros em geral. 
 

Bairro Santa Rosa - Belo Horizonte
Instagram: @be.artesanato

E-mail: bernardetesouza@yahoo.com.br
Telefone (whatsapp): +55 31 99414-8618 - Bernadete Souza

 
Produtos: Trabalho também com crochê e tricô.Todos os produtos estão disponíveis para

entrega em domicílio em Belo Horizonte.

 

SAROCA ARTE 

BÊ ARTESANATO



O Gabi Chineleria nasceu a mais de 5 anos. Fabricamos nossos
Chinelos e Decoramos, com perolas, fios, pedraria, etc.

 
Bairro Santa Edwirges - Contagem

Instagram: @gabichineleria ou @gabirodrideoli
E-mail: gabirodrideoli@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 975746105 - Gabriela Rodrigues
 

Produtos: Chinelos personalizados!
 

Artesanato sustentável!
 

Bairro Petrolândia - Contagem
E-mail: andept13@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 99603-1536 - Solange Caldeiras
 

Produtos: Suporte para plantas, comedouros e ninhos para
pássaros de bambu, filtro dos sonhos, suporte para plantas de

coco e outros,

 

GABI  CHINELERIA 

EU QUE F IZ



A criança colore a almofadinha  com canetinha,  lava em um baldinho com água
e sabão.  Espera secar para reiniciar a brincadeira.

 
Bairro Alvorada - Contagem

Instagram: @amanda.maria.kiss
E-mail: amandamaria1213@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 99845-3500 -  Amanda Maria
 

Produtos: Brinquedo de colorir (pinta, lava, pinta).

ESPERTINHAS.COM

ATELIÊ  FÁTIMA
MACÊDO

Trabalho com Scrap décor, cartonagem,
scrabook, dentre outros

 
Centro - Contagem

Instagram: @ fatima.macedo.180
E-mail: fatimamacedocosta1@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 97524-2211 -  
Maria de Fátima

 
Produtos: Caixas de MDF decoradas,

porta lápis, porta chaves, etc.



Trabalhamos com artesanato direcionado ao público infantil e adolescentes.
 

Bairro Jardim Industrial - Contagem
Instagram: @laçosdagibh

E-mail: gisleneebs@gmail.com 
Telefone (whatsapp): +55 31 99360-1993 - Gislene Barbosa

 
Produtos: Laços,tiaras, mimos e acessórios.

Fabricação própria biquínis moda
praia

 
Bairro Água Branca - Contagem
Instagram: @sachedechamoda

E-mail: sachedechamoda@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 31 97164-

0217-  Rafaely Nayara
 

Produtos: Temos biquíni a pronta
entrega tamanho P e M e G

 

SACHÊ DE CHÁ MODAS

LAÇOS DA GI



Fazemos crohcê em fio de malha.
 

Bairro Glória - Contagem
Instagram: @emcrochetando

E-mail: elianemarcia_hbl@hotmail.com
Telefone (whatsapp): +55 31 99344-2805-  Eliane Marcia

 
Produtos: Tudo de crochê em fio de malha, bolsas, cachepôs, kit higiene para bebê, porta

máquina e muito mais. Entre em contato conosco para fazer a sua encomenda.
 

EMCROCHETANDO



Presentes criativos, decoração, Bandejas lavabo,
personalizados, porcelanas.

 
Bairro Nacional Contagem - Contagem

Instagram: @compartilhemimos
E-mail: marilia.reis@outlook.com 

Telefone (whatsapp): +55 (31) 99757-1645 -
Marília Pereira

 
Produtos: Bandejas lavabo e porcelanas

Crochê em geral, bonecos em crochê e
ponto cruz.

 
Bairro Riacho das Pedras - Contagem

Instagram: @marciaartesanatos
E-mail: marcileneoliveira203@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 99915-
9862- Marcilene Aparecida

 
Produtos: Caminhos de mesa em crochê,

bonecas em crochê

ARTESANATO DAS AMIGAS

MIMOS PARA PESSOAS DE BOM GOSTO



Chinelos comuns e decorados e potes de biscuit.
 

Bairro Fortaleza - Ribeirão das Neves
Instagram: @rozenirnovaisdeoliveira 

E-mail: gsfpinto@ig.com.br
Telefone (whatsapp): +55 31 98854-2443-  Rozenir Novais

 
Produtos: Chinelos de alta qualidade, macios, design modernos com grande

elegância e estilo. Comuns e Decorados com pérolas.  Tamanhos do 23 ao 44,
feitos sob encomenda fabricação própria. Borracha 90/10 e potes de biscuit de 3

litros. Preços a alcance de todos.  Feitos sob encomendas.

Bijuterias artesanais com miçanguinhas
 

Bairro Concórdia - Belo Horizonte
E-mail: ssimonezanol@yahoo.com.br 
Telefone (whatsapp): +55 (31) 98732-

7385 - Simone de Oliveira
 

Produtos: Colares, pingentes, anéis,
brincos e broches. Temática da flora e

fauna.

ROUSE DECOUPE

DEGRAUS DA ARTE 2



Grupo familiar composto por 3 membros.
Produzimos decorativos e utilitários com
foco na reciclagem, utilizando papelão,

alumínio, jornais, cabaça, tecido e madeira.
 

Bairro Glória - Belo Belo Horizonte
E-mail: suelilacerda.m@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 97588-3747 -
Leontina Sueli

 
Produtos: Mandalas, quadros, artigos
religiosos, caixas decorativas, flores,

bonecos estilizados.
 

Produto totalmente artesanal confeccionados em crochê e exclusivos
 

Região Contagem
Facebook: Alexandra Costa

E-mail: alexandra.sandrinha35@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 (31) 98716-8192 - Alexandra Aparecida

 
Produtos: Biquínis confeccionados em crochê, saída praia,chinelos
bordados, blusas, toper e croped. Moda casa: almofadas, tapetes,

caminho mesa, pano de prato, dentre outros.

SANDRINHA BORDADOS E CROCHET

ARTEIRAS.COM



Somos do Artesanato, três
participantes, produzimos o que

vendemos, Macramê e arte em MDF.
 

Bairro Colégio Batista - Belo Horizonte
Instagram: @arte.feliz.macrame
E-mail: silabacaxi@hotmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 97524-2211
-  Silvana Cecília

 
Produtos: Macramê com fio encerado,

arte em MDF, bandejas, quadros...

ARTE FELIZ



Artesanato em geral, confeccionado em
casa (costura e crochê)

 
Bairro Basileia - Betim

Instagram: @reginazambaldi
E-mail: regina.f.z@hotmail.com  

Telefone (whatsapp): (31) 99762-1489 -
Maria Regina

 
Produtos: Amigurumi (bonecas e

santinhos) e Bolsas!

CIRANDA DAS ARTES

MÃOS DE FADA
Tapetes de barbante, bolsas de barbante e fio de malha e Amigurumi

(Centopeia, chocalho, sapo, urso, polvo, entre outros)
 

Conjunto Olimpia Bueno Franco - Betim
Instagram: @crochedamarilu 

E-mail: mpiovieira@gmail.com 
Telefone (whatsapp): (31) 98420-4993 ou  (31) 98735-3508 - Maria Lucia

 
 



Bairro PTB - Betim
Instagram: @mimosecoress - E-mail: mariadefatima9625@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 99625-1836 - Maria de Fatima 
 

Produtos:  Imagens de gesso, pano prato, caixas mdf decoradas, tapetes de
crochê!

Calçados feitos por encomenda sob medida e em vários modelos!
Contagem

Instagram: @mocs.shoes - E-mail: lojasmocsshoes@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 (31) 98564-4105 - Miriam de Oliveira

 
 

MOC'S SHOES

MIMOS&CORES



Bijuterias e difusores de óleos essenciais feitos com madeiras de
reaproveitamento e sementes de coleta sustentável.

 
Bairro Sagrada Família - Belo Horizonte

Instagram: @mosaicosinaja
E-mail: mosaicosinaja@yahoo.com.br

Telefone (whatsapp): +55 31 99477-4830 - Bárbara
 

Produtos: Difusores de óleos essenciais de semente Paxiúba, difusores de
óleos essenciais de Mosaicos em vários tamanhos e formatos. Brincos,

pulseiras, chaveiros de madeiras, sementes e cipó! Óleos essenciais em
frascos de 2,5 ml em 13 opções de aroma.

MOSAICOS INAJÁ



Fabricamos Tiaras e Turbantes.
São super confortáveis e não

incomodam a cabeça.
 

Bairro Eldorado - Contagem
Instagram: @atelie_de_tiaras

E-mail: marilenidecarvalho@hotmail.com
Telefone (whatsapp): +55 31 99646-4402

- Marilene Carvalho
 

Produtos: Tiaras e turbantes

ATELIÊ  DE T IARAS MARY



Trabalhamos com bijuteria em materiais e técnicas diversas e com
cerâmica (vasos, utilitários, difusores de aromaterapia) temos peças

exclusivas feitas com muita dedicação. 
 

Bairro Sagrada Família - Belo Horizonte
Instagram: @simonegomes_atelier

E-mail: atelierarteemcores@yahoo.com.br
Telefone (whatsapp): +55 31 98629-6876 - Simone Gomes da Silva

 
Produtos: Colares, brincos, pulseiras de vários modelos, vasos(com ou
sem suculenta), porta-incensos, difusores de aromaterapia(colares)

ATELIER
ARTE 

EM CORES



Somos uma família de artesãos peruanos, trabalhamos peças em prata
925, folheado a prata e alpaca, em várias técnicas com pedras ou
resinas. Os desenhos das peças são inspiradas em grafismos Inca.

 
Zona Leste - Belo Horizonte
Instagram: @andina_criando

E-mail: yandinaperu@gmail.com 
Telefone (whatsapp): +55 31 975533445 - Yanaki Herrera Trigo 

 
Produtos: Acessórios feitos a mão como pulseira, colares, chokers,

brincos, anéis. Trabalhamos em prata 925, folheados a prata e
alpaca. Qualquer peça  está pronta para entrega.

ANDINA



Tudo feito com muito amor,
modelagem perfeita.

Trabalhamos do P ao GG (38 ao
46).

 
Bairro Goiania - Belo Horizonte
Instagram: @madameclosetbh
E-mail: nisia-iori@hotmail.com
Telefone (whatsapp): +55 031

98218-5327 - Nisia Iori Rodrigues
 

Produtos: Calças, blusas,
macacão, saia e short

COSTURART

CONFECÇÃO

VESTE FAMILY

Confeccionamos roupas femininas
calça, vestidos, macacão, blusa,

moda em geral.
 

Bairro Sagrada Família- Belo
Horizonte

Instagram: @marta.senna.confeccao
E-mail: vestefamily@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 031

99704-9974 - Maria Marta
 

Produtos: Calças pantacourt,
macacão, vestidos, saias,

jardineiras, blusas.
 



Dona Arteira é um empreendimento que faz produtos para casa
de forma artesanal

 
Bairro Vila São Jorge - Belo Horizonte
Instagram: @donaarteira.artesanato

E-mail: marciasbh@gmail.com
Telefone (whatsapp): +55 031 98788-6897 - Marta Soares

 
Produtos: Sousplat, panos de prato, batemao, toalhas bordadas,

trilhos de mesa, porta papel higiênico, porta tabuleiro.

DONA ARTEIRA



Projeto Vida _ Vida Projeto é uma associação sem fins lucrativos,
apoiando quem trabalha na rua, mais concretamente os vendedores
ambulantes e catadores não associados. Entre outras iniciativas, temos
também a experiência de Economia Solidária, nos segmentos Artesanato
e Confecção. O grupo de artesanato se chama Ponto do Artesanado,
coordenado pela irmã Mara do Carmo.

 
Bairro Lagoinha - Belo Horizonte

Facebook: Projeto Vida _ Vida Projeto
E-mail: marcpaiva1953@gmail.com ou ver.pro.davi@gmail.com

Telefone (whatsapp): (31) 99127-9359 ou (31) 98642-1786
- Maria do Carmo e Davi Pereira

 
Produtos: Colcha de retalhos, tapetes e bolsas. Peças em crochê:
decoração e vestuário. No caso de encomenda dos produtos, 
 solicitamos um tempo para produzir e entregar.

PROJETO VIDA _ VIDA PROJETO



O grupo de artesanato Ponto do Artesanato, coordenado pela

irmã Mara do Carmo, faz parte do Projeto Vida. Surgiu em 2018

com foco na produção coletiva de artesanato e na autogestão.

Busca complementar as ações do Projeto Vida, integrando

vendedores ambulantes e pessoas com vulnerabilidade social,

sem fonte de renda fixa. 

 

Bairro Lagoinha - Belo Horizonte

Telefone (whatsapp): (31) 98972-7589 - Nelcina.

 

Produtos:  artesanatos com sapucaias, natural e tratadas com

mudas de suculentas, peças naturais secas de galhos de

coqueiros e trabalhadas com verniz, artesanatos em couros,

macramê e crochê.

PONTO DO ARTESANATO



ATELIÊ  SÔNIA BRAGA 

Produzimos utilitários femininos e infantis. 

 

Linha infantil: kit com 5 peças: capa de vacinação, necessaire para o

baby e 3 saquinhos para usar no hospital. 

Linha feminina: porta moeda, clucth simples até sofisticadas em linho

com renda guipir. 

Porta óculos para grau e duplo para sol e grau.

 Kits diversos de necessaire em tecidos. 

Estojos box em diversos tamanhos e estampas. 

 Necessaire em tecido e tbem em material sintético. 

Variedades em organizadores.

Ecobag. 

 

Bairro Regional - Belo Horizonte

Instagram: @atelie_soniabraga 

Telefone (whatsapp): +55 31 99202-0900 - Sônia Braga

 

 

https://www.instagram.com/atelie_soniabraga/
https://www.instagram.com/atelie_soniabraga/


TECIDO COLORIDO PATCHWORK

Produzimos bolsas e acessórios e utilitários térmicos  em

tecido!

 

Bairro California - Belo Horizonte

Instagram: @tecidocoloridopatchwork

E-mail: suelymg32@hotmail.com

Telefone (whatsapp): +55 31 98845-8593 -  Suely

Oliveira

 

Produtos: Bolsas, necessaire, carteiras, porta celular,

bolsas térmicas, porta notebook.

 

 

https://instagram.com/tecidocoloridopatchwork


O Empreendimento Emana foi criado em 2017 pela três amigas Enúzia, Marizete e Ana

quando cursavam  Modelagem de Bolsas no SENAI. A Economia Popular Solidária surgiu

como divisor de água, porque possibilitou ao grupo o  escoamento dos seus produtos

através da participação nas feiras realizadas pela EPS.

 

Bairro Barro Preto - Belo Horizonte

Instagram: @belo_arteira

E-mail: beloarteira@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 (31) 99696-0268 - Enúzia Lima

 

Produtos: Frasqueira térmica tamanho P,M,G. Mochila feminina em couro.

Nécessaire em película colorida. Nécessaire em telinha laranja e azul. Bolsa

Totes em couro

EMANA



A Maria Bonita Magia é marca mineira de roupas customizadas com tecidos africanos.

Trabalhamos com batas, camisas, calças, regatas, varinhas, vestidos , toalhas de mesa

dentre outros produtos.

 

Bairro São Francisco - Belo Horizonte

Instagram: @mariabonita_magia

E-mail: natomontfort@gmail.com

Telefone (whatsapp): +55 (31) 994232696 -  Vantuir Nascimento

 

Produtos: Batas, camisas, varinhas, camisas baby look (tamanhos variados),

vestidos, calças

MARIA BONITA MAGIA



Produzimos artigos para bebês!

 

Bairro Ipiranga - Belo Horizonte

E-mail: dulceivone@gmail.com 

Telefone (whatsapp): +55 031 99152-

7549 -  Dulce Ivone

 

Produtos: panos de boca, porta

fralda, kit higiene, porta cartão

vacina e outros. Coisas de casa:

panos de prato, toalhas e outros.

GRUPO -  É  COISA DE MENINA 

Grupo de mulheres fazendo bolsas e

mochilas de reaproveitamento de

tecido.

 

Bairro Coração Eucarístico - Belo

Horizonte

Instagram: @oficinadabolsa45

E-mail: bolsasneuza@hotmail.com 

Telefone (whatsapp): +55 031 9817-

8015 -  Neuza Maria

 

Produtos: Bolsas e mochilas de lona

com petwork, Frida e Mafalda.

OFICINA DA BOLSA



Transformando tecidos em pedacinhos de sonhos.  Sonho que tenha a sua cor,

sua forma e a sua necessidade. Você encontra necessaires de várias formas,

carteiras, bolsas, jogos americanos e por ai vai.

 

Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte

Instagram: @atelieclaudino

E-mail: danni.claudino@gmail.com 

Telefone (whatsapp): +55 031 98821-2881 -  Danielle Claudino

 

Produtos: Máscara de proteção, touca de proteção, jogos americanos,

carteiras, porta óculos, porta niquel, bolsas.

ATELIÊ  CLAUDINO



Pijaminhas macacão, roupinhas infantis, conjuntos e vestidos. Tudo feito por nos com

bastante amor.

 

Bairro Caiçara - Belo Horizonte

Instagram: @turminhadamary

E-mail: cristinabrescia21@gmail.com 

Telefone (whatsapp): +55 031 99513-3493-  Cristina Brescia

 

Produtos: Pijamas infantil conjuntos para todas as idades e pijama macacão

para todas as idades, em variedades de estampas. Vestido para filhas e

mães na mesma estampa para combinar. Body, calça mijãozinho, romper

menino e menina, conjuntos menina estampas variadas.

Roupas Plus Size (do tamaho 50 a 62)!

 

Bairro Jardim Bandeirantes -

Contagem

Instagram: @ponto_g_e_gg

E-mail: gueraldbpd@hotmail.com 

Telefone (whatsapp): +55 031

99970-9226-  Elenita Pereira

 

Produtos: blusas, vestidos, calças

e shorts.

TURMINHA DA MARY CONFECÇÕES

PONTO G E  GG



Roupa feminina, vestindo com equilíbrio e

elegância do P ao Exgg, peças com

qualidade e procedência.

 

Bairro Venda Nova - Belo Horizonte

Instagram: @bellancestore

E-mail: bellancestore@hotmail.com

Telefone (whatsapp): +55 031 97164-

9862 -  Nivia Paula Oliveira Ramos

 

Produtos: Short com cinto, regatas,

macacões, macaquinhos, bodys,

conjunto calça e pantacurt plissado,

saias, vestidos longos e curtos

FLORENT  
MODA CIRCULAR

A Florent é uma marca de roupas e

acessórios mais sustentável e vegano!

 

Belo Horizonte

Instagram: @florent.oficial

E-mail: contato@florent.com.br

Telefone (whatsapp): +55 031

97164-9862 - Sarah Almeida

 

Produtos: Todos os produtos

disponíveis no site

www.florent.com.br estão

disponíveis para entrega pelos

correios e por motoboy também.

BELLANCE STORE



Sob o comando de Simone Sousa, com mais de 30 anos no mercado mineiro:

criando, estilizando, cortando, costurando e bordando. Tem a paixão pela

moda e pela confecção própria como norte, mas as mais diversas condições,

filhos e mudanças de bairro, cidade e estado tornaram tudo diferente com o

passar do tempo. A Boutique surge como uma forma flexível e dinâmica no

varejo de vestuário feminino. Roupas modernas e clássicas tecem nosso

portfólio, sempre confortável, sustentável e democrático.

 

Bairoo Santa Branca - Belo Horizonte

Instagram: @boutiquedmq

   E-mail: simone.22asousa@yahoo.com.br

                           Telefone (whatsapp): +55 031 99305-0506 - Simone

de Sousa Assunção

 

Produtos: Roupas femininas.

BOUTIQUE DOMINIQUE



FEIRA VIRTUAL DE
ECONOMIA POPULAR

E SOLIDÁRIA

ACOMPANHE NOSSO TRABALHO
NAS REDES SOCIAIS:

@ U F M G C O L M E I A

C O L M E I A S O L I D A R I A U F M G .
W O R D P R E S S . C O M

F A C E B O O K . C O M /
C O L M E I A S O L I D A R I A U F M G

@ C O L M E I A U F M G




