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24ª Feira Nacional de Artesanato
A Feira Nacional de Artesanato (FNA), foi aberta dia 03 de
dezembro recebendo um público em seu primeiro dia de
34.237 visitantes. No primeiro dia aberto ao público em geral,
a expectativa foi grande e muitos fizeram fila para entrar no
Expominas. “A aposentada, Maria das Graças, do bairro Serra
de Belo Horizonte, falou que não perde uma edição da feira.”
Fui uma das primeiras a chegar passo o dia todo aqui. Quero
ver todas as novidades e comprar muitas lembrancinhas de
natal para meus parentes”, comenta.
Este ano a FNA trouxe como tema o futebol e toda a cenografia
foi montada inspiradas nos jogos dos mundiais. Além do bom
gosto, a decoração é interativa e os visitantes aproveitaram
os cenários para tirar fotografias, jogar, ouvir a palavra “gol”
em várias línguas pelos telefones, ouviram a narração de
partidas e vídeos de futebol e ainda show do “Meninos de
Minas”, que esquentou a galera com seus tambores e alegrou os presentes que participaram do show do grupo no
palco principal.
Foram 7.000 mil artesãos, distribuídos em 1.200 stands com cerca de 50.000 mil itens para comercializar. Os produtos
mostraram e refletiam a tradição e a criatividade do artesanato e todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Nos
diversos segmentos representados na feira, o visitante pode comprar acessórios, bijouterias e joias, artes plásticas,
bolsas, sapatos, brinquedos, bordados e muito artesanato alusivo ao natal, feitos com matérias primas em couro,
fibras, cerâmica, fios, madeira, metal e papel e muito matéria prima reciclada.
O Expositor, Marcos Ribeiro, de Juiz de Fora- MG, trouxe para o público, um trabalho que consiste na eternização de
folhas, sementes e escorpião. De acordo com ele, o processo começa com a desidratação da matéria prima, passa
pela esqueletização e em seguida é aplicada a tecnologia de metalização para aplicação de uma camada de ouro 18
quilates. “Nosso produto tem atraído muitas pessoas, e as vendas estão ótimas aqui na feira. Nosso produto é livre de
níquel. Já estamos exportando para os Estados Unidos e Europa e queremos ampliar ainda mais os negócios”.
Outro segmento que faz o maior sucesso na feira, são os produtos sustentáveis, como é o caso do artesanato produzido
pelas artesãs do Projeto Cooperárvore, associação da cidade de Betim, um projeto apoiado pela Fiat Automóveis, que
lançou na FNA sua nova coleção com 70 peças, entre acessórios de moda e de casa. De acordo com Rafaela Thomé,
designer da Cooperativa, a coleção retrata a rica mistura cultural de nosso país. “Nossas peças têm valor agregado,
pois reutilizamos matérias primas que seriam jogadas no lixo e poderiam poluir o meio ambiente”, salienta.
A 25ª edição da Feira Nacional de Artesanato, já tem data marcada e acontecerá na primeira semana de dezembro
de 2014 e terá como tema as Festas Populares Brasileiras.

Artesãos que participam do projeto Primeiro
evento fazem sucesso na Feira
Hoje, domingo, dia 08, é a última oportunidade para visitar a 24ª edição da Feira Nacional de Artesanato (FNA), que
acontece no Expominas, em Belo Horizonte. Os artesãos que participam do Projeto Meu Primeiro Evento chegam ao
último dia da feira, animados. Foram 100 espaços subsididados, que foram ocupados por artesãos ou associações que
nunca tiveram a chance de participar de grandes eventos como a FNA. São produtos criativos e com ótimo preço e
uma grande diversidade de produtos. Os stands do projeto ficam nas ruas Y, Z, e ZZ. Esta é uma oportunidade de dá
visibilidade para seus produtos, contato com lojistas e público em geral e entrada no mercado de feiras.

Para participar do projeto, os candidatos passaram por uma série
de avaliações como análise da trajetória do artesão/associação,
análise do produto. Nesta edição houve ampliação do espaço
do Projeto e foram destinadas 50 vagas para Minas Gerais e 50
vagas para o restante do país. Concorreram às vagas para ocupar
o espaço Meu primeiro Emprego, cerca de 500 candidatos de todo
Minas e do Brasil.
De acordo com a expositora, Maria Cecília de Freitas, da “Cia.
da Cecília”, a feira foi excelente para os seus negócios. “Adorei
participar do projeto, vendi bastante e já comprei meu stand para
a próxima edição da feira, disse.
A 25ª edição da Feira Nacional de Artesanato, já tem data marcada
e acontecerá na primeira semana de dezembro de 2014 e terá
como tema as Festas Populares Brasileiras.
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Oficinas da Central Mãos de Minas são a sensação da FNA
Quem visitou a Feira nacional de Artesanato teve a oportunidade de participar de diversas oficinas de artesanato
oferecidas gratuitamente para os visitantes. Durante os 5 dias de feira, mais de 40 pessoas puderam aprender várias
técnicas artesanais e sair com um trabalho pronto.
As oficinas aconteceram no foyer, piso 2, onde as oficineiras ensinaram como fazer embalagens criativas para presentes,
caixinhas para diversos fins, Oficina de tear, Porta-Guardanapo, Caixa para Cd, Embalagens personalizadas, entre
outras atividades criativas.
Uma das participantes a dona de casa, Vilma Augusta, de 68 anos, aproveitou a oportunidade e participou de algumas
oficinas como a de Cachepot, Caixa de Bombons, Tear e Porta Guardanapos. Vilma, que é uma frequentadora assídua
da FNA, desde a época em que a mesma era realizada no Minascentro, comentou a felicidade de poder participar e
aprender coisas novas “Venho todo ano e pra mim é um prazer conhecer novas técnicas de artesanato e ainda me
divertir.
Este ano a Feira nacional de Artesanato, ofereceu vagas em 60 turmas, que aconteceram de quarta a domingo durante
todo evento.

Preserve o meio ambiente!
Envie um e-mail para jornalismo@centrocape.org.br e receba o informativo virtual.

Grupo de Desenvolvimento

Expediente

www.grupodedesenvolvimento.org.br
Mãos de Minas: www.maosdeminas.org.br
Centro Cape: www.centrocape.org.br
Brazil Handicraft: www.brazilhandicraft.org.br
Jogos de Empresa: www.jogosdeempresa.com.br
Feira Nacional de Artesanato: www.feiranacionaldeartesanato.com.br
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