


O amor está nos pequenos detalhes e um gesto faz toda a diferença.
Surpreenda com presentes e torne esse momento inesquecível!

Nossos empreendedores têm muitas opções para encantar o seu amor!
Entre em contato e saiba mais sobre os produtos disponíveis.

Quando duas pessoas se gostam,
o amor é a coisa
mais simples do mundo



CIDADE: Baixo Guandu • ES

A mais tradicional fábrica de doces 
artesanais da região, com deliciosos doces 
de leite e rapaduras. Atendemos no local e 
por encomendas.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Doces artesanais
Ilha da Fantasia

WHATSAPP ENDEREÇOINSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5527995012073&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://goo.gl/maps/tCwio7tdDwgiBy9S6
https://www.instagram.com/ilhada.fantasia/
https://www.facebook.com/docesdailha/
mailto:marciafrederico%40outlook.com?subject=%0DINFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Barra Longa • MG

Exclusiva, limitada, garrafas numeradas. Feita como 
uma obra de arte para a CASACOR Minas 2019.
Foi destaque como as 10 mais inovadoras 2019 pelo 
Mapa da Cachaça. Prêmio Destaque Internacional 
Behance 2020 na categoria Embalagem.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Cachaça
Tiara Barril Único

WHATSAPP INSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL SITE

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531984672626&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20servi%C3%A7os.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://www.instagram.com/cachacatiara/
https://www.facebook.com/CachacaTiara/
mailto:contato%40cachacatiara.com.br?subject=%0DINFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos
https://www.cachacatiara.com/


CIDADE: Antônio Pereira/Ouro Preto • MG

A Associação é formada por um grupo de
mulheres que não medem esforços. 
Desenvolvem peças artesanais em tecido 
com aplicação de bordados feitos a mão.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Associação Arte Mãos e Flores
Bolsas & Necessaires

WHATSAPP ENDEREÇOINSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531997533124&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://goo.gl/maps/rbMGZ56Pe1Pq4HXo9
https://www.instagram.com/artemaoseflores/
https://www.facebook.com/artemaoseflores/
mailto:artemaoseflores%40gmail.com?subject=%0DINFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Mariana • MG

O Grupo faz parte do Movimento Renovador 
de Mariana. Desenvolvem diversos produtos 
com materiais têxteis, com aplicação de 
bordados, pinturas e outras técnicas.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Grupo História Entre Linhas
Carteira feminina

WHATSAPP ENDEREÇOINSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531989194954&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Movimento%20Renovador.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://goo.gl/maps/RL9pTpEbwX3MWGwE8
https://www.instagram.com/movimentorenovadormariana/
https://www.facebook.com/movimentorenovadormariana/
mailto:movimentorenovadormariana%40gmail.com?subject=%0DINFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Mariana • MG

Feira Marianense de Artes Artesanatos
e Antiguidades trabalha com tapetes, 
bordados, tricô e crochê; pinturas em 
tecidos, madeiras e MDF. Além de peças 
para uso pessoal e decoração.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Feira Marte
Adornos em madeira

WHATSAPP ENDEREÇOINSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531984398461&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos%20da%20Feira%20Marte.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://goo.gl/maps/oRC9vkQiQPW37Ce8A
https://www.instagram.com/feiramarte/
https://www.facebook.com/feiramarte/
mailto:feiramarte%40outlook.com.br?subject=%0DINFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Mariana • MG

O Clube oferece oficinas e cursos criativos 
de diversas técnicas como pintura em 
tecido, ponto cruz, crochê e tricô. Aceitam 
encomendas das peças produzidas.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Clube de Mães da Colina
Boinas de lã

ENDEREÇOINSTAGRAME-MAIL

https://goo.gl/maps/aepKtkXfWoxj2ZuY9
https://www.instagram.com/clubemaescolina/
mailto:associacaoclubedemaesdacolina%40outlook.com?subject=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Camargos/Mariana • MG

O Coletivo reúne artesãos habilidosos 
que criam peças diversas, desde produtos 
artesanais como doces e cachaças, além 
de artigos para decoração.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Coletivo Camargos
Imagens sacras

WHATSAPP FACEBOOKE-MAIL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531971475720&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://www.facebook.com/Coletivo-Camargo-112652477080577/
mailto:coletivocamargo%40gmail.com?subject=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Barra Longa • MG

A Casa das Artes é formada por um grupo 
artesãos que desenvolvem peças variadas, 
principalmente artigos de cama, mesa, 
banho e decoração.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Casa das Artes de Barra Longa
Bonecas Frida Kahlo

WHATSAPP ENDEREÇOINSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998006501&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20Produtos%20Casa%20das%20Artes.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://goo.gl/maps/HuBSdHxwKJPcA6156
https://www.instagram.com/casadasartesbl/
https://www.facebook.com/CasadasArtesBL/
mailto:casadasartes%40gmail.com?subject=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Mariana • MG

A Feira de Artes e Ateliê de Mariana - FAM 
é uma associação que reúne artesãos 
e artistas com diversificada produção 
artesanal artística e gastronômica.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Grupo FAM
Aromatizadores

WHATSAPP ENDEREÇOINSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531999610839&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://goo.gl/maps/u3JQ46hc266Gh6VZ6
https://www.instagram.com/lojafam.mariana/
https://www.facebook.com/fam.mariana/
mailto:fam.arteatelie%40gmail.com?subject=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Cláudio Manoel/Mariana • MG

O Coletivo reúne artesãos que desenvolvem 
peças de decoração, vestuário, bonecas 
e artigos de cama, mesa e banho com 
aplicação de diversas técnicas.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Coletivo Cláudio Manoel
Peças em madeira

INSTAGRAM FACEBOOKE-MAIL

https://www.instagram.com/coletivoclaudiomanoel/
https://www.facebook.com/Coletivo-Claudio-Manoel-103913297967263/
mailto:coletivoclaudiomanoel%40gmail.com?subject=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20%7C%20Produtos


CIDADE: Mariana • MG

A Associação é formada por mulheres que 
desenvolvem peças artesanais em tecido.
Produtos para uso pessoal e para o lar, em 
diversos tipos de técnicas.

Clique nos ícones abaixo para interagir:
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Associação Feminina Marlierense
Bolsas & Necessaires

WHATSAPP FACEBOOK

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531984530209&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://www.facebook.com/pg/Afemina-Marlierense-157966401445846/posts/?ref=page_internal


Surpreenda quem você ama com 
uma deliciosa cesta de café e crie 
um momento memorável.

Entre em contato diretamente 
com os empreendedores e faça a 
sua encomenda.

Im
a

g
en

s 
m

er
a

m
en

te
 il

us
tr

a
ti

va
s

Especial 
Cestas de
Café da Manhã



Especial Cestas de Café da Manhã

DOCERIA
Cidade: Pedra Corrida • MG 

Contato: Priscila 

PADARIA BELÉM
Cidade: Aimorés • MG 

Contato: Luciano da Silva

ASSENTAMENTO LIBERDADE
Cidade: Governador Valadares • MG  

Contato: Vania

MANIA DO LAGO
Cidade: Resplendor • MG 

Contato: Josiel Resende

ASS. CONSELHEIRO PENA
Cidade: Governador Valadares • MG  

Contato: Miguelito 

BARRACA DA MÁRCIA
Cidade: Aimorés • MG 

Contato: Patrick TeodoroWHATSAPP

WHATSAPP

WHATSAPP

WHATSAPP

WHATSAPP

WHATSAPP

LOJA VIRTUAL

LOJA VIRTUAL

LOJA VIRTUAL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997152291&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5533998137828&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=553399594364&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=553199933446&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5533999474691&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5533988503247&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://coopagricola.aceloja.com.br/
https://prodagricolas.aceloja.com.br/
https://doceria.aceloja.com.br/


Especial Cestas de Café da Manhã

KITUTES
Cidade: Pedra Corrida • MG 

Contato: Elida

KITS ESPECIAIS
Cidade: Naque • MG 

Contato: Rosangela da Silva

HORTIFRUTI
Cidade: Governador Valadares • MG

Contato: Joelma Fernandes

CONFEITARIA
Cidade: Governador Valadares • MG

Contato: Rosania

WHATSAPPWHATSAPP

WHATSAPP

WHATSAPP

LOJA VIRTUALLOJA VIRTUAL

LOJA VIRTUAL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5533999119445&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5533999594914&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5533999176422&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5533991152728&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20produtos.%20Meu%20nome%20%C3%A9...
https://joelmafernandes.aceloja.com.br/
https://bolosedoces.aceloja.com.br/
https://salgadoseencomendas.aceloja.com.br/


Os empreendedores desse catálogo sempre prezam 
pela saúde e segurança dos clientes e colaboradores, 
principalmente nesse momento em que enfrentamos 
juntos o coronavírus (COVID-19).

Buscando manter a qualidade dos serviços diante 
desse cenário, eles estão adotando rígidas medidas de 
segurança na entrega dos produtos junto aos clientes.

Entre em contato com os empreendedores e saiba mais 
sobre os procedimentos adotados.

IMPORTANTE:
SEGURANÇA NA ENTREGA



DESIGN & DIAGRAMAÇÃO

www.yanofernandes.com.br

Verifique a disponibilidade dos produtos e demais informações através dos canais de 
atendimento. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.
Todas as imagens que constam neste catálogo são meramente ilustrativas.
As informações sobre os produtos e canais de atendimento (telefone, WhatsApp, 
endereço, etc) são de inteira responsabilidade de cada empresa.


