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 Chegamos ao fim de mais uma edição on-line da nossa Feira Fuxico 
da Escola! Para nós que fazemos a Escola de Artes e Ofícios Thomaz 
Pompeu Sobrinho (EAOTPS), equipamento da Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará (Secult Ceará) gerido pelo Instituto Dragão do Mar 
(IDM), a Feira tem se apresentado cada vez mais como um importante 
espaço para fortalecer os ofícios tradicionais e a arte feita à mão. É uma 
oportunidade de dar visibilidade a tantos talentos, estimulando o co-
mércio e a valorização do nosso artesanato.

 Em tempos de pandemia, a internet se consolidou como uma ferra-
menta essencial para nos mantermos conectados uns aos outros, intera-
gindo e dialogando. E a Feira seguiu esse caminho para que continuás-
semos levando o artesanato em madeira, papel, couro, tecido e linha 
àqueles que apreciam o bordado, a xilo, o macramê, a escultura talhada 
e tantos outros produtos feitos à mão, com sensibilidade, criatividade e 
coragem.

 Este catálogo, que traz um resumo dos trabalhos apresentados da 
quinta edição da Feira Fuxico On-line, é um convite a apreciar o talento. 
Que possamos seguir em frente, celebrando sempre o artesanato, reu-
nindo expositores e expositoras dispostos a fortalecer nossos saberes e 
fazeres tradicionais, com inovação, criatividade!

Maninha Morais
Gestora executiva da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho



 Iuri Tavares é mosaicista habilitado pela Escola de Arte Rodrigo Melo 
Franco de Andrade e estudante de Artes Visuais do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Ceará — IFCE. Tem desenvolvido trabalhos na área 
da pintura e ilustração, utilizando acrílico, tempera guache e mosaico de vidro.

NOME: Iuri Tavares de Sousa
      @krooquis
       85994340878



Iuri Tavares de Sousa
     @krooquis



 Keila Margareth começou a aprender a arte do macramê em 2020 e desde 
então vem produzindo peças utilizando a técnica, como suportes de plantas, 
painéis e bolsas.

NOME: Keila Margareth Cândido Rolim

      @keilamargarethcandido
       85996011069



Keila Margareth Cândido Rolim
     @keilamargarethcandido



 Joana Gurgel é artista têxtil e artesã há mais de 10 anos. Tem atuação 
também na área da conservação e restauração. Sua marca Tenda Boho busca 
ressignificar a técnica do macramê na confecção de peças para compor deco-
rações cheias de inspiração em espaços residenciais e comerciais!

NOME: Joana Gurgel
MARCA: Tenda Boho
      @tendaboho
       85986140165



Joana Gurgel
     tendaboho



 Arquiteta urbanista, com formação de gravurista pela Escola de Artes e Ofí-
cios Thomaz Pompeu, Lia Aguiar desenvolve trabalhos de gravura e utiliza téc-
nicas experimentais com stencil, lambes, ilustrações, colagens e instalações.

NOME: Lia Aguiar Carvalho Arruda
MARCA: Oficina Lilu
      @oficinalilu
       85991117468
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 Priscila Tatiana vem de duas gerações de artistas, mãe e avó. Já aprendeu 
várias tipologias e se encontrou na pintura à mão livre em madeira. Utiliza a 
técnica de pintura orgânica e botânica em banquetas e acessórios de madeira.

NOME: Priscila Tatiana Diniz Coelho Cajado

MARCA: Priska Diniz
      @priskadiniz_atelie
       85999052872
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 Alice Soares é artista da marca Mirabolante há quatro anos. Desenvolve tra-
balhos em bordado livre, colorindo ambientes dos mais diversos tipos. 

NOME: Alice Soares Silva Rocha
MARCA: Mirabolante Store
      @mirabolantestore
       85994287779
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 Adriana Silva é artesã há aproximadamente seis anos. Através da técnica do 
crochê, produz trabalhos como amigurumi, tapeçaria, jogos de cozinha, bolsas 
entre outros.

NOME: Adriana da Silva Rodrigues
MARCA: Adryan crochê
      @adrian_crocher
       85997968310
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Adriana da Silva Rodrigues
     @adrian_crocher



 Desde pequena, por influência da mãe, Tatiane Albuquerque é envolvida 
com a arte do bordado. Hoje trabalha com crochê e bordado decorativo, pro-
duzindo, entre seus produtos, bolsas e bonecos mamulengos para educadores

NOME: Tatiane Albuquerque Alves
      @labibicomamor
       85986180769
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 Graduado em Artes Visuais e mestrando em Artes pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE, Ronaldo Vieira atua como pro-
fessor de Artes, pintor e desenhista. Sua produção volta-se para a técnica de 
aquarela, retratando, sobretudo, elementos da cultura, paisagem e fauna nor-
destina.

NOME: Francisco Ronaldo Ramos Vieira

      @ronaldovieira.artista
       85996566352



Francisco Ronaldo Ramos Vieira

     @ronaldovieira.artista



 Com uma trajetória de 15 anos de artesanato, Marcello de Carvalho desen-
volve peças em madeira e cerâmica.

NOME: Marcello de Carvalho
      @_art.in.decor
       85981411323



Marcello de Carvalho
     @_art.in.decor



 Há seis anos, as amigas Germana Lima e Silvia Cavalcante se uniram pelo 
amor ao bordado e criaram a marca Bordados Beija Flor, de roupas e acessó-
rios com tecidos 100% algodão e bordados à mão.

NOME: Germana Lima Assis
MARCA: Bordados Beija Flor
      @bordadosbeijaflor
       85987362162



Germana Lima Assis
      @bordadosbeijaflor



 Elisângela Lima trabalha com artesanato há mais de 15 anos, tendo passado 
por diversas tipologias. Atualmente desenvolve peças com bordado, entre elas 
bolsas artesanais, telas e bastidores.

NOME: Elisangela Lima Assis
MARCA: Bordados Maricotinha
       @bordadosmaricotinha
       85988634708



 Graduado em Artes Visuais e mestrando em Artes pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE, Ronaldo Vieira atua como pro-
fessor de Artes, pintor e desenhista. Sua produção volta-se para a técnica de 
aquarela, retratando, sobretudo, elementos da cultura, paisagem e fauna nor-
destina.

Elisangela Lima Assis
     @bordadosmaricotinha



 Manoel Aflanes há 15 anos trabalha com artesanato, produzindo peças 
em crochê.

NOME: Manoel Aflanes Custódio de Sousa

      @manoelaflanes
       85992146810



Manoel Aflanes Custódio de Sousa

     @manoelaflanes



 Desde 2004 Márcia Maria trabalha com a tipologia fios e tecidos, tendo 
feito cursos de qualificação na área do artesanato. Entre seus produtos estão 
bonecas de pano de personagens da literatura infantil, macramê e bolsas para 
o público jovem.

NOME: Marcia Maria Rodrigues de Freitas

MARCA: ArtSol.Aracati
      @artsolaracati
      88996663117         



Marcia Maria Rodrigues de Freitas

     @artsolaracati



 Carú Morais é artista multilinguagem. Atua nas áreas da Cenografia, Ceno-
técnica e Contraregras para Teatro, Cinema e Exposições. É artiste visual, pro-
dutore sociocultural independente na cooperativa 44 Ateliê - espaço de eco-
nomia criativa e cooperativa trans anticapacitista que produz esculturas e 
móveis de madeira, ferro, cenários e adereços para o teatro, cinema e circo.

NOME: Carú Morais
MARCA: 44 atelie
      @44___atelie__
         85999176530



Carú Morais
     @44___atelie__



 José Antônio é artista autodidata desde os anos 1990, tendo participado 
de dez exposições individuais e coletivas. Seu trabalho inclui desenho e gravu-
ra em papel, pintura em tecido e esculturas estruturadas em arame e papel 
marchê.

NOME: José Antônio Siqueira do Nascimento

      @atelier.nascimento
       85999758630



José Antônio Siqueira do Nascimento

      @atelier.nascimento



 Artista desde 2015, Josieldo Santos produz trabalhos e peças utilizando a 
técnica do crochê, como bolsas e suporte de garrafas.

NOME: Josieldo Pereira dos Santos
      @jo_arteiro
       85988687615



 Desde 2004 Márcia Maria trabalha com a tipologia fios e tecidos, tendo 
feito cursos de qualificação na área do artesanato. Entre seus produtos estão 
bonecas de pano de personagens da literatura infantil, macramê e bolsas para 
o público jovem.

Josieldo Pereira dos Santos
     @jo_arteiro



 Flávia Christianne trabalhava como costureira quando fez um curso de mo-
delista e, com os anos de experiência nas confecções, criou Aqualtune, sua pró-
pria marca, através da qual cria as modelagens, prepara a costura e também re-
aliza a venda através da plataforma on-line aqualtune.com.br

NOME: Flávia Christianne Pereira Loiola

MARCA: Aqualtune
      @aqualtunevestirbeleza
      85987806864    



Flávia Christianne Pereira Loiola

      @aqualtunevestirbeleza



 Amanda Rodrigues conheceu o macramê na rua, com artesões nômades. 
Com alguns dias trocando vivências, aprendeu pontos simples e se apaixonou 
pela técnica e pela possibilidade de criação. Hoje confecciona acessórios de 
macramê, como filtros dos sonhos, utilizando matérias da natureza.

NOME: Amanda Rodrigues dos Santos

      @amanamacrame
      85985516222



 José Antônio é artista autodidata desde os anos 1990, tendo participado 
de dez exposições individuais e coletivas. Seu trabalho inclui desenho e gravu-
ra em papel, pintura em tecido e esculturas estruturadas em arame e papel 
marchê.

Amanda Rodrigues dos Santos

     @amanamacrame


