
SHOPPING NAÇÕES RECEBE 90 EXPOSITORES NA LIMEIRA 

ARTESANATOS 

 

Feira terá expositores do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. 

 

O Shopping Nações sedia nos dias 3, 4 e 5 de maio a Limeira Artesanatos, feira 

que reunirá artesãos de todo o Brasil em cursos, oficinas e área de negócios. A 

organização é da D.A. Produções e Eventos, com apoio do Centro do 

Professorado Paulista (CPP) de Limeira, Prefeitura Municipal e Shopping 

Nações. 

Nos três dias da Limeira Artesanatos, o público poderá participar de oficinas 

como a de pintura em telhas, de aromatizadores, costura criativa em feltro, 

bonecas e amigurumi. As inscrições serão feitas no local, 30 minutos antes do 

início das aulas. 

Na área de exposições, além de produtos já finalizados, o visitante poderá 

comprar acessórios para produzir as próprias peças. Uma oportunidade para 

artesãos de toda a região adquirirem matéria prima sem precisar ter que se 

deslocar até São Paulo ou comprar pela internet e esperar chegar pelos 

Correios. 

Os 90 expositores irão apresentar seus produtos em amplo espaço localizado na 

área de expansão do shopping. “Hoje, temos a melhor área para eventos de 

grande porte de Limeira. As grandes feiras de negócios da cidade são realizadas 

aqui e é uma honra para o Shopping Nações contribuir para ações de incentivam 

o desenvolvimento da cidade”, frisa Mirelli Oliveira, diretora de marketing do 

shopping. 

Dora Arcaro, idealizadora da Limeira Artesanatos, se entusiasma ao falar da 

edição de 2018. “Esta feira, assim como a de patchwork, nasceu com o objetivo 

de ajudar os artesãos da cidade, já que muitas famílias dependem do artesanato. 

Sinceramente não imaginava que iríamos chegar aonde chegamos”, comemora.  

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Limeira, José França 

Almirall, ressalta a contribuição da feira para a economia da cidade. “Notamos 

pessoas de outros estados vindo participar. Isso ocorre porque realmente é um 

evento bem-sucedido e importante. Apoiamos, pois sabemos da seriedade e 

carinho com que este projeto é feito”, destaca o secretário.  

A entrada na Limeira Artesanatos é gratuita a partir das 12h. A feira segue aberta 

até às 19h. O Shopping Nações fica na Rodovia Deputado Laercio Corte, 4500, 

em Limeira. O estacionamento é gratuito. 

SERVIÇO – Limeira Artesanatos 2018 

Datas: 03, 04 e 05 de maio 

Horário: 12h às 19h  

Local: Shopping Nações Limeira - Rodovia Deputado Laercio Corte, 4500. 


