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CONCEITO DE ECONOMIA CRIATIVA
A Economia Criativa pode ser definida como um conjunto de atividades econômicas baseadas no conhecimento, que fazem uso intensivo do talento criativo incorporando técnicas
e/ou tecnologias e agregando valor ao capital intelectual e cultural. Através da cultura, ela
gera riqueza e se constitui num poderoso instrumento de alavancagem do desenvolvimento sócio econômico.
Difícil medir seu potencial multiplicador, mas o que se percebe é que cada vez mais cresce
em todo mundo sua participação no PIB da maioria dos países. E, nesta época de grande
competitividade, a criatividade – mola-mestra da cultura – é o grande diferencial das atividades do mundo moderno. Ela gera inovação, novos formatos dos produtos, novas aplicações, novos públicos e novas linguagens. E pelo seu caráter de transversalidade, exerce
uma função integradora entre os setores (público, privado, terceiro setor, instituições de
ensino etc.) que compõem o leque de construção do desenvolvimento de um país.
O fato é que toda essa transformação chamou a atenção dos governos de todo o mundo e consolidou a ideia de estudo e fortalecimento de uma Economia Criativa, dinâmica,
perceptível, inegável, movida, primordialmente, por um insumo inﬁndável e sustentável:
a criatividade humana, processo básico para a inovação e o empreendedorismo.
Esta revista traz alguns talentos criativos mapeados no município do Jaboatão dos Guararapes, simbolizando a cultura criativa de empreendimentos que inovam e se reinventam
para criar novas possibilidades de oportunidades de negócios.
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EDITORIAL
“Empreendimentos inovadores ajudam nossa economia e geram inovação no País.
Cada centavo que investimos em Ciência retorna para sociedade em empregos e desenvolvimento.”
Marcos Cesar Pontes
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Uma Cidade Criativa tem uma economia dinâmica e inovadora. Possui visão de mercado e de suas potencialidades. Por esta razão, acreditamos que, através da implementação de políticas, programas, projetos e ações, podemos potencializar esse setor de
importância cada vez maior na economia brasileira, incrementando, assim, um novo e
amplo conceito de desenvolvimento no Munícipio.
Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Executiva de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
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Tecnologia
e Educação
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ALMA GAMES
Alberto Ventura e sua sócia Mariana Alves, notaram no meio social o preconceito que pessoas
com depressão sofriam, com isso tiveram a ideia
do MMHA (um jogo de simulação) e assim viram
a oportunidade de mudar o ponto de vista, principalmente dos jovens que gostam de jogos virtuais,
sobre essas patologias.
Equipe colaborativa: Iago Benone da Silva, Márcio
Vitor de Souza e Matheus Antônio de Abreu.
(81)99701-1911
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Alberto Ventura and his partner Mariana
Alves, noticed in the social environment
the prejudice that people with depression
suffered, so they had the idea of MMHA
(a simulation game) and thus saw the
opportunity to change the point of view,
especially of young people who like it. of
virtual games, about these pathologies.
Collaborative Team: Iago Benone da Silva,
Márcio Vitor de Souza e Matheus Antônio
de Abreu.
(81)99701-1911

ALLAN DOUGLAS
O empreendimento foi criado há dois anos
para desenvolver soluções de software e
o principal produto da Allan Douglas é o
outsourcing de desenvolvimento de jogos
mobile. Sua sede está localizada na Rua
Cassilândia, em Candeias, Jaboatão dos
Guararapes, e recebe os apaixonados por
jogos, tendo como o seu diferencial um preço bem competitivo no mercado, devido ao
baixo custo de operação. Sendo conhecido
nacionalmente, o empreendimento fornece
desenvolvimento de software até para uma
das principais empresas do Rio Grande do
Sul.
(81)99670-6375

The venture was created two years ago to develop
software solutions and Allan Douglas’s flagship product is mobile game development outsourcing. Its
headquarters is located at Rua Cassilândia, in Candeias, Jaboatão dos Guararapes, and welcomes the
game lovers, having as its differential a very competitive price in the market, due to the low cost of
operation. Being known nationally, the venture provides software development for even one of the major companies in Rio Grande do Sul.
(81)99670-6375
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CADÊ O MICRO?
O aplicativo “Cadê o Micro?”, criado por dois estudantes de desenvolvimento de sistemas, foi planejado para informar o horário do transporte complementar no município do Jaboatão dos Guararapes.
O transtorno em esperar o micro-ônibus sem horário previsto, levou Everton Hinckley e Washington
Candido a desenvolverem o produto.
(81) 98557-6712

The application “Cadê o Micro?”, Created by
two systems development students, was designed to inform the complementary transport schedule in the city of Jaboatão dos Guararapes. The inconvenience of waiting for the
unplanned minibus led Everton Hinckley and
Washington Candido to develop the product.
(81) 98557-6712
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COMPUTATUM
Os diretores Sérgio Ferreira de Lima e João Victor
Guedes Silva fundaram a empresa com o objetivo de fornecer consultoria e soluções digitais. Na
Incubadora Jaboatão Criativo desenvolvem pesquisas em prototipagem. Seu endereço é virtual:
“www.computatum.com”. Entre os produtos da
startup, destacamse uma plataforma EAD web
e mobile, que utiliza metodologias ágeis e ativas
que dão suporte efetivo a aprendizagem, com
suas versões gamificadas. Voltada para consumidores de tecnologias em geral.
(81)99647-7725
@computatum
computatum

Directors Sérgio Ferreira de Lima and João Victor Guedes Silva founded the company to provide consulting and digital solutions. At Jaboatão Criativo (Creative Jaboatão) Incubator they
develop research on prototyping. Their address
is virtual: “www.computatum”.com. Among the
startup’s products, there is a web and mobile
EAD platform, which uses agile and active methodologies that effectively support learning,
with its gamified versions. This company is aimed at consumers of technologies in general.
(81)99647-7725
@computatum
computatum
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CP GAMES
O empreendimento desenvolve
jogos digitais para jovens e adultos. Está em processo de incubação na Incubadora Jaboatão
Criativo. É idealizado pelo empreendedor Carlos Roberto Cordeiro
Pereira.
(81)99548-0979

The venture develops digital games
for youth and adults. It is in the incubation process at the Jaboatão
Criativo Incubator. It is designed
by entrepreneur Carlos Roberto
Cordeiro Pereira.
(81)99548-0979
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DEVBOX
O principal produto da DEVBOX é o aplicativo Doce Lar,
idealizado pelos empreendedores Ícaro Levi Milet e
Marcelino Borges. Propõe uma plataforma marketplace que conecta pessoas que gostariam de solicitar um
serviço doméstico (diarista, babá, cuidador de idoso,
pet walker, entre outros), com profissionais que se disponibilizam a realizar tais serviços.
(81) 99801-2098 / (81) 98118-6557
@docelar_app
Doce lar e Dev box

DEVBOX’s flagship product is the Doce Lar app, designed
by entrepreneurs Icaro Levi Milet and Marcelino Borges.
It proposes a marketplace platform that connects people
who would like to request a domestic service (diarist, nanny, caregiver, pet walker, among others), with professionals who are willing to perform such services.
(81) 99801-2098 / (81) 98118-6557
@docelar_app
Doce lar e Dev box
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ENTREGO!
Administrada pelo empreendedor Erik Lima, a
empresa AKILLI MARKETING tem como seu principal produto o ENTREGO!, que consiste em uma
plataforma de entregas inteligentes.
(81)99898-8498

Managed by entrepreneur Erik Lima, AKILLI
MARKETING’s main product is DELIVERY !, which
consists of a smart delivery platform.
(81)99898-8498
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GAFC
APRENDOLAND
Vinculada à incubadora Jaboatão Criativo,
a startup desenvolve os softwares Aprendoland e Conhecer. Os projetos criados
por George Alberto Ferreira Cavalcante
são voltados para o desenvolvimento de
conteúdos educacionais a partir de realidade aumentada e da linguagem audiovisual para estudantes de 5 a 7 anos de
escolas públicas e privadas.
(81)99154-7026
@gafc.educacional
Gafc Educacional

Linked to the incubator Jaboatão Criativo, the startup
develops the software Aprendoland e Conhecer. The
projects created by George Alberto Ferreira Cavalcante are aimed at the development of educational content from augmented reality and audiovisual language for students from 5 to 7 years of public and private
schools.
(81)99154-7026
@gafc.educacional
Gafc Educacional
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GRITO
A startup criada pela desenvolvedora Priscila
Ribeiro tem como foco combater a violência
sexista e de gênero, a serem identificadas,
ouvidas e monitoradas. O empreendimento
conta com uma plataforma digital em versões para aplicativo e site. O GRITO tem como
objetivo fornecer apoio às mulheres vítimas
de violência. O software venceu o concurso
Hacker Cidadão de 2018.
(81)98899-8242

The startup created by developer Priscila
Ribeiro focuses on combating gender and
gender violence, to be identified, heard
and monitored. The venture has a digital
platform in versions for application and
website. Scream aims to provide support
to women victims of violence. The software won the 2018 Hacker Citizen contest.
(81)98899-8242
14

GRUPO G3
“Há cerca de 15 anos éramos uma empresa de
mídia exterior e há 3 anos migramos para a área
de tecnologia e economia criativa, pois vimos a
necessidade do público, em especial, no município do Jaboatão dos Guararapes.” Relata o Cláudio Monteiro, proprietário do estabelecimento
que atua no mercado com serviços como Backbus, Totens Pet e Marketing Digital. O empreendimento encontra-se situado na Av. Bernardo
Vieira de Melo, nº 6128, Candeias.
(81) 99908-1248
@grupog3midia
Grupo G 3 Midia

“About 15 years ago we were a foreign media company and 3 years ago we migrated to
the area of technology and creative economy,
because we saw the need of the public, especially in the municipality of Jaboatão dos Guararapes.” Reported Claudio Monteiro, owner
the establishment that operates in the market
with services such as Backbus, Pet Totems and
Digital Marketing. The development is located
at Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 6128, Candeias.
(81) 99908-1248
@grupog3midia
Grupo G 3 Midia
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HUP STUDIO
A HUP Studio é uma startup no ramo de educação com ênfase em impacto social. Atua no desenvolvimento de produtos e conteúdos para o
mercado audiovisual, oferecendo também educação proﬁssional em parceria com empresas
do ramo. A startup desenvolve produtos que
prioriza a inclusão de jovens de baixa renda no
mercado criativo.
Profissionais que compõem a equipe: Rerison
Oliveira, Bira Chamma, Marcelino Borges, Caio
Fillizola e John Pablo.
(81)99801-0946
hupstudio
Hup Studio
HUP Studio is an education startup with
an emphasis on social impact. It operates in the development of products and
content for the audiovisual market, and
also offers professional education in
partnership with companies in the field.
The startup develops products that prioritize the inclusion of low-income young
people in the creative market.
Professionals that make up the team:
Rerison Oliveira, Bira Chamma, Marcelino Borges, Caio Fillizola and John Pablo.
(81)99801-0946
@hupstudio
Hup Studio
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INBOOKS
Marcela Karollayne de Souza sentia uma
grande diﬁculdade de acesso aos livros e notou o baixo nível de leitura das pessoas que
a rodeavam, o que diﬁcultava ainda mais a
troca de livros e informações. Tentando diminuir esse déﬁcit de forma criativa, criou algo
interessante, moderno e atual, que estimula a curiosidade e a leitura. Uma plataforma
que fortalece a economia colaborativa, interligando a sociedade com os livros, por meio
de uma rede social virtual e gratuita de incentivo à leitura.
(81)98809-1450O
@inbooksoficial

Marcela Karollayne de Souza had great difficulty
in accessing books and noticed the low reading
level of the people around her, which made it
even more difficult to exchange books and information. Trying to narrow this deficit creatively,
he created something interesting, modern, and
current that stimulates curiosity and reading. A
platform that strengthens the collaborative economy, linking society with books through a free
virtual social network to encourage reading.
(81)98809-1450
@inbooksoficial
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INDÚSTRIA VIRTUAL
O empreendedor Pablo Vinicius criou uma
plataforma virtual para aluguel de horas
máquinas para produção metalúrgica. A ferramenta visa gerar produtividade aos empreendedores que possuem máquinas industriais com horas obsoletas de produção,
além de favorecer aos demandantes um leque de produtores estimulando a livre concorrência.
(81)98432-6592/ 99634-6050

18

Entrepreneur Pablo Vinicius has created a virtual platform for hourly rental machines for metallurgical production. The tool aims to generate
productivity for entrepreneurs who have industrial machines with obsolete hours of production, as well as favoring the applicants a range
of producers encouraging free competition.
(81)98432-6592/ 99634-6050

KALANGO’S
A Kalango´s é uma empresa do Jaboatão-PE,
especializada no desenvolvimento de soluções
de tecnologia e manutenção de sistemas de
informação para web. A ideia da empresa nasceu em 2019, quando quatro colegas e estudantes do curso técnico de desenvolvimento
de sistemas decidiram unir suas forças para
fazer o que mais gostam: programar.
(81)98794-2396
www.kalangos.net

Kalango´s is a company from Jaboatão-PE,
specializing in the development of technology
solutions and maintenance of web information
systems. The idea for the company was born in
2019, when four colleagues and students from
the technical systems development course decided to join forces to do what they like best: to
program.
(81)98794-2396
www.kalangos.net
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LOVELY PET
Voltado para a criação de soluções digitais, a
empresa criou o aplicativo Lovely Pet. A ideia
é atender clínicas veterinárias, ONGs, casas
de doações de animais de estimação e voluntários adeptos da causa animal. Surgiu a
partir de amigos de faculdade que estavam
criando aplicativos voltados para causas sociais. Equipe que compõe o empreendimento: Gabriel Mendonça, Lucas Pereira, Jonatas
Almeida, Diego Nascimento e Thalis Vinícius.
(81) 99190-2278 / (81) 98701-2741
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Focused on creating digital solutions, the company
created the Lovely Pet app. The idea is to attend
veterinary clinics, NGOs, pet donation houses and
animal-friendly volunteers. It came from college
friends who were creating socially minded apps.
Team that makes up the project: Gabriel Mendonça,
Lucas Pereira, Jonatas Almeida, Diego Nascimento
and Thalis Vinícius.
(81) 99190-2278 / (81) 98701-2741

MANGUE BOT
Voltado para pequenas e médias empresas, a startup de Raoni Monteiro de
Oliveira desenvolve um sistema que permite o gerenciamento de processos de
negócio (inclusão de um processo mapeado, rastreamento em tempo real) e
a execução destes processos a partir de
canais de ChatBot, tais quais o Skype, Facebook Messenger, WhatsApp, entre outros. Voltado para clientes que buscam
uma solução para o gerenciamento de
suas atividades através de sistemas e canais de atendimento via redes sociais.
(81)98285-5555
Manguebot

Aimed at small and medium enterprises, Raoni Monteiro de Oliveira’s starup develops
a system that allows the management of
business processes (inclusion of a mapped
process, real time tracking) and the execution of these processes from ChatBot channels, such as which are Skype, Facebook
Messenger, WhatsApp, among others. Aimed at customers looking for a solution for
managing their activities through systems
and service channels via social networks.
(81)98285-5555
Manguebot
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NEGÓCIO FECHADO
Fundado pelo desenvolvedor Tiago Melo e
produzido por sua equipe da faculdade, o
“aplicativo Negócio Fechado” tem como proposta turbinar o crescimento dos profissionais que atuam de forma autônoma através
de prestação de serviços a se conectar ao seu
cliente alvo, levando aos mesmos comodidade e confiabilidade.
(81) 99437-2180
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Founded by developer Tiago Melo and produced by his faculty team, the “Closed Business
app” aims to boost the growth of professionals
who work independently by providing services
to connect with their target client, bringing
them the same convenience and convenience.
reliability.
(81) 99437-2180

PAUTABERTA
Idealizado pelo advogado Denilson Ferreira, o
aplicativo PAUTABERTA é voltado para estudantes de direito e advogados, que possibilita o compartilhamento de informações sobre audiências
ocorridas na região metropolitana.
(81)98719-7551
@pautaberta
Pautaberta

Idealized by the lawyer Denilson Ferreira, the PAUTABERTA app helps law students and lawyers to share
informations about audiences happened at metropolitan region
(81)98719-7551
@pautaberta
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PETinder
O famoso aplicativo de relacionamentos Tinder inspirou a versão para animais, criando o
PETinder. A ideia do empreendedor Flávio Silva
Brandão é mobilizar usuários para encontrar o
par perfeito para seus pets. A plataforma também pretende, futuramente, fornecer serviços
de adoção de animais de rua e compartilhamento de informações sobre a perda de um
animal de estimação, além de unir os usuários
em torno da causa animal.
(81)98899-8242 / (81) 99636-5321

The famous Tinder dating app inspired the pet
version by creating PETinder. The idea of entrepreneur Flávio Silva Brandão is to mobilize users
to find the perfect match for their pets. In the future, the platform also aims to provide stray pet
adoption services and information sharing about
the loss of a pet, as well as bringing users together
around the animal cause.
(81)98899-8242 / (81) 99636-5321
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PET MOBI
De olho no mercado de pets, os empreendedores Marcos Rodrigo e Everton Rego fundaram
em 2019 a PET MOBI. O diferencial do aplicativo é estabelecer conexão entre veterinários,
pet shops e criadores de animais.
(81)99528-6602

With an eye on the pet market, businessman Marcos Rodrigo founded Petshop Mobile in 2019. Its main differential is the articulation between veterinarians and animal
breeders.
(81)99528-6602
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SOFTMAIS
O empreendimento fornece, há oito
anos, sistemas na área de saúde. O
principal produto é o software Fis – Clinical, voltado para médicos, administradores e pacientes.
(81)99630-2385
@softmaisbrasil
softmais brasil

The venture has been providing healthcare systems for
eight years. The flagship product is Fis - Clinical software,
aimed at doctors, administrators and patients.
(81)99630-2385
@softmaisbrasil
softmais brasil
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SOUTHEDGE STUDIOS
Lucas Rego Lima de Carvalho começou este projeto como um exercício de Game Design, procurando desenvolver um gamebook por conta própria. O projeto cresceu em escopo ao sondar o
mercado e ver que esse nicho era mal explorado
no Brasil, mesmo com uma demanda crescente.
A SOUTHEDGE STUDIOS é uma plataforma de
games que busca atender o mercado nacional e
internacional com produtos bilíngues e de baixo
custo, mecânicas de jogo diferenciadas e tramas
criativas e únicas.
(81) 99633-8267
southedgestudios@outlook.com

Lucas Rego Lima de Carvalho started this project as a Game Design exercise, looking to develop a gamebook on his own. The project grew
in scope as it surveyed the market and saw that
this niche was poorly exploited in Brazil, even
with increasing demand. SOUTHEDGE STUDIOS
is a gaming platform that seeks to serve the national and international market with low cost
bilingual products, differentiated game mechanics and creative and unique plots.
(81) 99633-8267
southedgestudios@outlook.com
27

TRIAGEM
O empresário Carlos Fernando Valença
está à frente do empreendimento, que
atua principalmente em serviços on-line
de triagem e seleção de emprego em órgãos públicos e empresas privadas.
(81)98836-4143

Entrepreneur Carlos Fernando Valença is at
the forefront of the venture, which mainly operates in online job screening and job selection
services in public agencies and private companies.
(81)98836-4143
28

Arte, Cultura
e Artesanato
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ARAÚJO ARTS
Foi observando imagens da internet que o
empreendedor Carlos José de Araújo começou a trabalhar com artesanato e a produzir
miniaturas de personagens do Nordeste.
Com seis anos de experiência, seu trabalho
está voltado para os turistas da região. O
empreendimento está localizado na Av. Ayrton Senna, nº 900, Piedade – Jaboatão dos
Guararapes.
(81)98366-0309
@araujocja
Carlos Araujo
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It was by watching images from the internet that
entrepreneur Carlos José de Araújo began to work
with crafts and produce miniatures of characters
from the Northeast. With six years of experience,
his work is aimed at the region’s tourists. The development is located at Av. Ayrton Senna, nº 900,
Piedade - Jaboatão dos Guararapes.
(81)98366-0309
@araujocja
Carlos Araujo

ARTE ORGÂNICA
Arte Orgânica está no mercado desde
2016, lançando os principais produtos de
artesanato e arte do Jaboatão dos Guararapes.
A partir de pesquisas e criações, o escultor Wellington Almeida Barros, desenvolve arte para quem se interessa por cultura. Suas esculturas são produzidas com o
reaproveitamento de madeiras, fibras de
coqueiro, bananeiras, caules, cascas de
árvores e sementes.
(81)99679-1536
@artgonica

Organic Art has been on the market since
2016, launching the main handicraft and art
products from Jaboatão dos Guararapes.
From research and creations, sculptor Wellington Almeida Barros develops art for those interested in culture. His sculptures are produced by reusing wood, coconut fibers, banana
trees, stems, bark and seeds.
(81)99679-1536
@artgonica
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ATELIÊ CRISTIANE ACIOLI
Comandado pela artesã Cristiane Acioli, o ateliê
que leva o seu nome foi fundado há 27 anos. A
empreendedora achava o produto “bonito” e resolveu produzir o material por conta própria. O
negócio cresceu e atualmente a empresa, que
conta com dois funcionários, fabrica velas de todas as cores e conta com vários aromas diferentes. Ela fornece seu produto para outras lojas da
região.
(81)98895-4230
@ateliecristianeacioli
Atelie Cristiane Acioli
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Commanded by artisan Cristiane Acioli, the studio that bears her name was founded 27 years
ago. The company found the product “beautiful”
and decided to produce the material on its own.
The business has grown and now the company,
which has two employees, manufactures candles of all colors and has many different scents.
She supplies her product to other stores in the
area.
(81)98895-4230
@ateliecristianeacioli
Atelie Cristiane Acioli

ATELIÊR LILI AYMAR
A artesã e empreendedora Elisângela Lima da
Silva Aymar iniciou suas atividades há mais ou
menos 10 anos. Começou a trabalhar em casa
e após participação em alguns eventos foi convidada a dar aulas, tornando-se professora de
artesanato e empoderando outras mulheres.
Utiliza materiais como cordas, velas, plantas,
madeira, barro e materiais recicláveis para desenvolver suas peças exclusivas e personalizadas.
Seu empreendimento está localizado na Av.
Bernardo Vieira de Melo, nº 5293 - Sala 15 Candeias, Jaboatão dos Guararapes.
(81)98928-1631
@atelierliliaymar
Atelier Lili Aymar
The artisan and entrepreneur Elisângela Lima
da Silva Aymar started her activities about 10
years ago. She started working at home and after attending some events she was invited to teach, becoming a craft teacher and empowering
other women. It uses materials such as ropes,
candles, plants, wood, clay and recyclable materials to develop its unique and custom pieces.
Its development is located at Avenida Bernardo Vieira de Melo, 5293 - Room 15 - Candeias,
Jaboatão dos Guararapes.
(81)98928-1631
@atelierliliaymar
Atelier Lili Aymar
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ATELIER MOGNO
O Atelier Mogno comandado pelos artesãos
Marcos Alberto e Eliú Damasceno, pai e filho, tem uma proposta criativa de produzir
artesanato. Desenvolve peças decorativas e
utilitárias sempre com um toque de design
regional, buscando oferecer personalidade
aos ambientes. Suas peças são criadas com
materiais recicláveis, como o jornal, o aço e a
cerâmica.
(81) 98851-5154

The Atelier Magno led by artisans Marcos Alberto and Eliú Damasceno, father and son,
has a creative proposal to produce handicrafts. Develops decorative and utilitarian
pieces always with a touch of regional design,
seeking to offer personality to the environments. His pieces are created with recyclable
materials such as newspaper, steel and ceramics.
(81) 98851-5154
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BISCUIT DA SARAH
A artesã Sarah Oliveira Goberto da Silva atua
no ramo há oito anos e expõe seus produtos
(miniaturas em biscuit) no shopping Guararapes e em várias lojas de artesanato e feiras de
intercâmbio. Entre as ﬁguras que a inspiram
podemos citar as Cabaças Regionais, Maria Bonita, Lampião, entre outras.
(81) 99772.9080
@biscuitdasarah

The artisan Sarah Oliveira Goberto da Silva acts
in business for eight years and has been exhibiting (miniature cookies) at shopping Guararapes
and in various craft stores and fairs of exchange. Among the inspiring figures: regional gourds,
Maria Bonita and Lampião, among others.
(81) 99772.9080
@biscuitdasarah
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CHRIS DESIGN
Maria Cristina Santos de Oliveira, desenvolvedora da Chris Design, trabalhou fora do país,
em um projeto familiar e ao retornar ao Brasil
não conseguia um bom emprego e, naturalmente iniciou seu projeto de vida como artesã. Trabalha fazendo abajur e porta-retratos
com produtos reciclados, utilizando sobras
de matérias florestais, filtros de café recuperados e tudo mais que encontra na natureza.
(81) 98784-4890
OliverArte

Maria Cristina Santos de Oliveira, a developer
at Chris Design, worked abroad on a family project and on returning to Brazil could not get a
good job and naturally started her life project
as an artisan. She works by making lampshade
and picture frames with recycled products, using
leftovers from forest materials, recovered coffee
filters and everything else she finds in nature. T
(81) 98784-4890
OliverArte
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CLAUDIANE XAVIER
TECELAGEM
A empreendedora Claudiane da Silva, que está no
mercado há mais de um ano, iniciou sua trajetória buscando conhecimentos e técnicas por meio
de vídeos na internet. Sua arte é produzida 100%
a mão e tem como matéria-prima o jornal. Os
produtos são sustentáveis e resistentes a umidade, produzidos com muita singularidade para
cada cliente. O empreendimento fica localizado
no Conjunto Muribeca, Jaboatão dos Guararapes.
(81)98757-3739
@cxtecelagem

Entrepreneur Claudiane da Silva, who has
been in the market for over a year, began
her career seeking knowledge and techniques
through internet videos. His art is produced
100% by hand and has as its raw material
the newspaper. The products are sustainable
and moisture resistant, produced with great
uniqueness for each customer. The venture is
located in Conjunto Muribeca, Jaboatão dos
Guararapes.
(81)98757-3739
@cxtecelagem
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DE LAÇO E NÓ
De laço e Nó é um empreendimento que
está presente no mercado há quase 4
anos onde tem seu principal produto, os
Laços. A empreendedora desenvolve sua
arte criando laços criativos e versáteis para
todas as faixas etárias. Comercializa seus
produtos por meio de plataformas eletrônicas: e-Commerce, utilizando do mundo
virtual para captar seus clientes. O empreendimento está localizado na Av. Ayrton
Sena, nº 450 – Piedade, Jaboatão dos Guararapes.
(81) 99928-0175
@delacoeno

De Laço e Nó is a venture that is present
in the market for almost 4 years where it has its main product, the Ties. The
entrepreneur develops her art by creating creative and versatile ties for all age
groups. Markets its products through
electronic platforms: e-Commerce, using
the virtual world to capture its customers. The development is located at Av.
Ayrton Sena, nº 450 - Piedade, Jaboatão
dos Guararapes.
(81) 99928-0175
@delacoeno
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DONA XILÓ
Geovania Thamara da Silva Torres, iniciou
sua vida artística pintando garrafas e camisas
como hobby. Percebendo o interesse de muitas pessoas que viam seu trabalho, resolveu
investir na área. Hoje, três anos após o início das atividades, seu empreendimento que
está localizado em Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes, tem como principais
produtos painéis artísticos em xilogravura,
camisas personalizadas e itens de papelaria
(cadernos e cadernetas). Tem como público
alvo os nordestinos e turistas de todo Brasil.
O diferencial de seu produto é a originalidade de cada peça criada.
(81) 99588-5354
@donaxilo
Geovania Thamara da Silva Torres began her
artistic life by painting bottles and shirts as a
hobby. Realizing the interest of many people
who saw his work, decided to invest in the area.
Today, three years after the beginning of its activities, its venture that is located in Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes, has as main
products artistic woodcut panels, personalized shirts and stationery (notebooks and notebooks). It has as target audience the Northeast
and tourists from all over Brazil. The differential
of your product is the originality of each piece
created.
(81) 99588-5354
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IARA TENÓRIO ARTES
O ateliê está no mercado há 27 anos e os produtos em cerâmica são feitos artesanalmente. As artes compostas com barro e argila são
pintadas, produzindo figuras humanas, artes
sacras e barrocas em cerâmica vitrificada.
O Ateliê está localizado na Rua Almirante Antônio de Farias nº 580, Piedade, Jaboatão dos
Guararapes.
Para mais informações:
(81) 99836-0024
@iaratenorioarte
Iara Tenório Artes.
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The studio has been on the market for 27 years
and ceramic products are handcrafted. The arts
composed of clay and clay are painted, producing human figures, sacred and baroque arts, in
glazed pottery.
The Ateliê is located at Rua Almirante Antônio de
Farias 580, Piedade, Jaboatão dos Guararapes.
For more information:
(81) 99836-0024
@iaratenorioarte
Iara Tenório Artes.

JORGE WANDERLEY
A empresa que leva o nome do empreendedor
Jorge Wandeley atua há dois anos com eventos socioeducativos e culturais. Funciona como
uma incubadora e reúne parceiros que produzem música, artesanato em madeira, barro e
tecido.
(81)98462-5368
@jorgewanderleycom
www.jorgewanderley.com

The company that bears the name of entrepreneur Jorge Wandeley has been operating for two
years with socio-educational and cultural events.
It works as an incubator and brings together partners who produce music, wood crafts,clay and fabric.
(81)98462-5368
@jorgewanderleycom
www.jorgewanderley.com
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JOSÉ ROBERTO
BARBOSA
O artesão José Roberto Barbosa há 25 anos
utiliza técnicas de pintura e materiais recicláveis para produzir artesanato. Sua arte
é original, singular e 100% pintada a mão.
Seus principais produtos são as mandalas e
as camisetas, intituladas como “reciclagem
criativa”.
(81)98898-9485 / 98898-9485
@betoartesmanuais

The artisan José Roberto Barbosa for 25 years
has used painting techniques and recyclable
materials to produce handicrafts. His art is original, unique and 100% hand painted. Its main
products are mandalas and t-shirts, titled “creative recycling”.
(81)98898-9485 / 98898-9485
@betoartesmanuais
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LITTLE PET
Há um pouco mais de dois anos no mercado,
o Little Pet, localizado em Candeias, produz de
forma artesanal casinhas para cães e gatos. O
empreendimento surgiu quando as empreendedoras Sarita Marie de Souza e Sued Maruschka de Souza perceberam o aquecimento do
mercado Pet no cenário local.
(81) 98609.5831
Littlepet

Just over two years on the market, Little Pet, located in Candeias, produces handcrafted houses
for dogs and cats. The venture arose when the entrepreneurs Sarita Marie de Souza and Sued Maruschka de Souza noticed the heating of the Pet
market in the local scenario.
(81) 98609.5831
Littlepet
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LOJA DO TIO BRUNINHO
O empreendimento surgiu a partir das apresentações da Banda do Tio Bruninho voltada para crianças, quando o empreendedor,
Bruno César Andrade de Souza, percebeu a
procura de instrumentos musicais infantis e
constatou que em Pernambuco não existia
esse ramo de empreendimento. A loja está
localizada na Av. Bernardo Vieira de Melo,
209 – Piedade.
(81) 99630-1900
@lojadotiobruinho / @tiobruninhooficial
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The venture emerged from the performances of the
Uncle Bruninho Band aimed at children, when the
entrepreneur, Bruno César Andrade de Souza, noticed the demand for children’s musical instruments
and found that in Pernambuco there was no such
branch of enterprise. The store is located at Av. Bernardo Vieira de Melo, 209 - Piedade.
(81) 99630-1900
@lojadotiobruinho / tiobruninhooficial

LURDES E ANTONIA
Edeilda Lucinda Eloi, empreendedora,
aprendeu a fazer bonecas de pano com a
mãe ainda criança. Após uma doença teve
que se afastar do trabalho e resolveu se
dedicar ao trabalho manual e montou seu
próprio negócio. Hoje, após 26 anos, faz
bonecas de pano com feltro, lã e tecido e
seu público alvo são meninas e mulheres
que apreciem produtos exclusivos, feitos
artesanalmente. Seu empreendimento fica
localizado em Monte Verde, Jaboatão dos
Guararapes.
(81) 98600.3566

Edeilda Lucinda Eloi, entrepreneur, learned to
make rag dolls with her mother as a child. After
an illness he had to leave work and decided to
devote himself to manual work and set up his
own business. Today, after 26 years, she makes
felt, wool and fabric rag dolls and her target audience is girls and women who appreciate exclusive, handcrafted products. Your venture is located in Monte Verde, Jaboatão dos Guararapes.
(81) 98600.3566
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MANUÊ ARTE EM FELTRO
Quando a empreendedora Bethânia Pontes
ficou grávida, resolveu usar suas habilidades
com trabalhos manuais para produzir seu
próprio enxoval.
Enxergou ali uma oportunidade de negócio
que já dura mais de 10 anos de atuação no
ramo de artesanato com feltro. Seu empreendimento fornece principalmente artigos voltados para a maternidade, comercializados por
meio de plataformas virtuais.
(81)99297-2751
manue_arte
Manuê
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When entrepreneurial Bethânia Pontes became
pregnant, she decided to use her craftsmanship
skills to produce her own outfit.
He saw there a business opportunity that already lasts for more than 10 years in the field of
crafts with felt. His venture mainly provides maternity-oriented articles marketed through virtual platforms.
(81)99297-2751
@manue_arte
Manuê

NICOLA
Jaime Nicola de Oliveira começou desde criança a desenvolver suas habilidades com pequenas descobertas de obras primas. Nicola é um
escultor que está no mercado há 45 anos que
tem como marcas o apuro estético e o domínio técnico nas mais diversas matérias-primas,
como a madeira, a pedra calcária, o granito, a
pedra sabão, o concreto e o marfim. O público alvo do empreendimento são os arquitetos,
decoradores, lojas de decoração e consumidor
ﬁnal (colecionadores).
(81)3469-0421 / 99966-5317
@nicolanicolajaime
Nicola Artes

Jaime Nicola de Oliveira began as a child, with
small discoveries of masterpieces. Nicola is a
45-year-old company whose main product is
wood and stone sculptures. The target audience
for Jaime’s venture is architects, decorators, home
decor stores and end consumers (collectors).
(81)3469-0421 / 99966-5317
@nicolanicolajaime
Nicola Artes
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PÉTALAS DE VIOLETA
A artesã Kate Lemos Felix Torres Santos fabrica velas aromáticas e difusores de ambientes. Seus produtos são voltados para
mulheres e homens “do lar”.
(81)98150-0443
@petalasdevioleta
Petalas de violeta

Artisan Kate Lemos Felix Torres Santos manufactures aromatic candles and room diffusers. Its products are aimed at women and men “homemaker’s”.
(81)98150-0443
@petalasdevioleta
Petalas de violeta
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SINHÁ LAI ARTEIRA
A empreendedora Heline Rosa desde 2011
resolveu investir em sua criatividade e no
que gosta de fazer: costurar. Produz bolsas e
outros acessórios para mulheres, procurando sempre atender as necessidades de suas
clientes e trazendo qualidade e tendências
aos seus produtos. O empreendimento está
localizado na Loja Colaborativa “Artesanato
de Jaboatão”, situada no Shopping Guararapes.
(81) 98706-9361
@sinhalaiarteira
Sinhá Lai Arteira.

The entrepreneur Heline Rosa since 2011 decided to invest in her creativity and what she likes
to do: sew. Produces handbags and other accessories for women, always seeking to meet the needs of their customers and bringing quality and
trends to their products. The project is located
at the “Artesanato de Jaboatão” Collaborative
Shop, located at Shopping Guararapes.
(81) 98706-9361
@sinhalaiarteira
Sinhá Lai Arteira.
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VIDA Q VEM
Herica Silveira dos Santos, empreendedora
que trabalha com artigos de decoração em
feltro e tecido. Iniciou, há 06 (seis) anos, fazendo peças apenas para a família e amigos,
porém outras pessoas ficaram interessadas,
então, Herica viu uma oportunidade de investir no ramo. Hoje seu empreendimento
está localizado em Candeias e seu principal
produto são itens para bebês e seu público
alvo são mães e gestantes. Seu principal diferencial são itens personalizados para cada
cliente com alta qualidade e acabamento.
(81) 98646-5200
@vidaqvem
Vida Q Vem
www.vidaqvem.com.br
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Herica Silveira dos Santos, an entrepreneur who
works with decorative articles made of felt and
fabric. He started 06 (six) years ago, making
plays only for family and friends, but other people were interested, so Herica saw an opportunity to invest in the business. Today its venture
is located in Candeias and its main product are
items for babies and its target audience are mothers and pregnant women. Its main differential
are personalized items for each customer with
high quality and workmanship.
(81) 98646-5200
@vidaqvem
Vida Q Vem
www.vidaqvem.com.br

VILAREJO VERDE
Foi criado pelas sócias Marina Villachan Araújo e Lulayanne Gonçalves do Nascimento, que
surgiu com a ideia de unificar o jeito artístico a um produto. O empreendimento é uma
mistura de artesanato com decoração/paisagismo. O que diferencia no mercado são as
personalizações e principalmente as frases
que utilizam nos produtos, em que as sócias
chamam de “lettering no vaso”. As mesmas
ressaltam que isto é o que desperta o interesse em seus clientes e buscam sempre conquistar os admiradores de plantas.
(81) 99572.0846
@vilarejo.verde

It was created by the partners Marina Villachan
Araújo and Lulayanne Gonçalves do Nascimento, who came up with the idea of unifying the artistic way to a product. The resort is a mixture of
handicrafts with decoration / landscaping. What
differentiates in the market are the customizations and especially the phrases they use in the
products, in which the members call “lettering on
the vase”. They emphasize that this is what arouses interest in their customers and always seek
to conquer the plant admirers.
(81) 99572.0846
@vilarejo.verde
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Gastronomia
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AKIRA COZINHA
JAPONESA
Há quatro anos, Valter José dos Santos resolveu
investir na gastronomia de inspiração japonesa
e fundou o Akira.
O estabelecimento aposta na fusão de sabores
da terra do sol nascente e temperos brasileiros
para atrair a clientela.
(81) 98571-9189 / (81)99600-9309
@akiracozinhajaponesa

Four years ago, Valter José dos Santos decided
to invest in inspirational of Japanese cuisine and
founded Akira.
The establishment bets on the fusion of flavors of
the land of the rising sun and Brazilian spices to
attract the clientele.
(81) 98571-9189 / (81)99600-9309
@akiracozinhajaponesa
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BISCOITOS FEITOS
POR NÓS
Deliciosos biscoitinhos com gostinho de “comida
de vó”. Valéria Sobrinho comanda a fábrica Biscoitos Feitos Por Nós. O empreendimento possui
quiosques em vários shoppings e produz principalmente o pernambucaníssimo bolo de rolo,
além de outros doces de fabricação artesanal e
sem conservantes.
(81) 99883.1444 / 99887.3595
@biscoitosfeitopnos

Delicious cookies with a taste of “grandma’s
food”. Valéria Sobrinho commands the cookie
factory “Biscoitos Feitos por Nós”. The company
has kiosks in various malls and produces mainly Pernambuco’s roll cake, in addition to other
handcrafted and preservative-free sweets.
(81) 99883.1444 / 99887.3595
@biscoitosfeitopnos
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BROOKLYN BURGER
A hamburgueria surgiu de um hobby do proprietário e idealizador, Xandão Friedrich, que
fazia hambúrgueres apenas para familiares
e amigos. O empreendimento tem como diferencial o hambúrguer artesanal, grelhados
e smashed, com criações próprias e diferentes. Sabores, música e ambiente inspirados
no distrito nova-iorquino do Brooklyn/EUA é
garantido encontrar no espaço. Após várias
indicações em prêmios locais, o empreendimento ficou em 3º lugar na categoria hambúrguer na revista Veja Comer e Beber.
(81)99142-4393
@querobrooklyn

The hamburger arose from a hobby of owner and
creator, Xandão Friedrich, who made hamburgers
only for family and friends. The venture has as its
differential the artisanal hamburger, grilled and
smashed, with their own and different creations.
Flavors, music and ambience inspired by the New
York district of Brooklyn / USA is guaranteed to
find in space. After several nominations at local
awards, the venture was ranked 3rd in the hamburger category at Veja Comer e Beber magazine.
(81)99142-4393
@querobrooklyn
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BUBBLEWRAP
Um empreendimento de Londres para o
Brasil. No início da década de 1950, Waffles
de ovos apareceram pela primeira vez em
Hong Kong e desde então se tornaram um
popular snack de rua. As pessoas naquela
época não queriam desperdiçar ovos quebrados que não podiam ser vendidos aos
clientes, então eles criaram a máquina de
ferro em forma de ovo e misturado com
leite e farinha faziam estes Waffles tão significativos e saborosos. Durante o passar
dos anos foi sendo adaptado ao gosto do
público. Atualmente funciona na av. Bernardo Vieira de Melo, 2019 – Loja 40, Galeria The Garden Open Mall.
(81)99150-8802
bubblewrap.com.br
@bwwbrazil.
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A venture from London to Brazil. In the early 1950s,
egg waffles first appeared in Hong Kong and have
since become a popular street snack. People back
then didn’t want to waste broken eggs that could’t
be sold to customers, so they created the egg-shaped iron machine and mixed with milk and flour
made these waffles só meaningful and tasty. Over
the years it has been adapted to the taste of the
public and we are proud to bring such a quality
product to our country. Bubble wrap Food Trade
Ltd. is a home of sweet and savory waffles from
Denise Cop. Bubble wrap is currently on av. Bernardo Vieira de Melo, 2019 - Store 40, The Garden
Open Mall Gallery.
(81)99150-8802
bubblewrap.com.br
@bwwbrazil.

DOÇURA DA LELÉ
Foi reinventando técnicas e receitas que Natali Correa Santos criou o empreendimento Doçura da Lelé, que tem como principal
produto o Brownie. Fundado há cerca de
um ano, a empreendedora vem inovando
os sabores e criando formas criativas para
chamar atenção de seus clientes, como é o
caso do Brownie em formato de pizza.
(81)98439-2333

It was reinventing techniques and recipes
that Natali Correa Santos created the Doelura da Lelé venture, whose main product
is Brownie. Founded about a year ago, the
entrepreneur has been innovating the flavors and creating creative ways to attract
the attention of its customers, such as the
pizza-shaped Brownie.
(81)98439-2333
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DOM BLACK
GOURMET MIX
O Dom Black Gourmet Mix, situado na avenida
Bernardo Vieira de Melo,1362, Piedade, uma das
principais vias do Jaboatão dos Guararapes tem
como principal produto o hambúrguer gourmet.
A versão artesanal do hambúrguer foi eleita, por
três anos consecutivos, a melhor opção da região, na categoria hambúrguer, pelo ranking da
revista Veja.
(81) 3037-1624
@domblackgourmet
Dom Black Gourmet Mix
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Dom Black Gourmet Mix, located on Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1362, Piedade, one of the
main thoroughfares of Jaboatão dos Guararapes,
has as its main product the gourmet hamburger.
The artisanal version of hamburger was elected,
for three consecutive years, the best option in region, in the hamburger category, by the Veja magazine ranking.
(81) 3037-1624
@domblackgourmet
Dom Black Gourmet Mix

DONA CHITA
BOLO DE ROLO
Dona Chita Bolo de Rolo criado por Vanessa Magalhães começou através da venda de
bolo de sabor comum e aos poucos começou
a desenvolver outros ingredientes pernambucanos. Existe há cinco anos na Av. Presidente Castelo Branco no bairro de Candeias.
O empreendimento atua no ramo de bolo de
rolo e cultura brasileira e seu diferencial está
nos produtos sem conservantes e nos sabores inovadores.
(81)99998-9292
@donachitaboloderolo
dona chita bolo de rolo

Dona Chita Roll Cake created by Vanessa Magalhães began by selling cake of common flavor
and gradually began to develop other Pernambuco ingredients. It has existed for five years at
Av. Presidente Castelo Branco in the Candeias
neighborhood. The venture operates in the roll
cake business and Brazilian culture and its differential is in preservative-free products and
innovative flavors.
(81)99998-9292
@donachitaboloderolo
dona chita bolo de rolo
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DONA SOL
Dona Sol funciona há três anos atuando no
mercado de bolos temáticos e doces personalizados. A empreendedora, Soraya de Fátima, sempre busca formas criativas de inovar
seus produtos.
(81)99897-4532
@donasol

Dona Sol has been working for three years working
in the market of themed cakes and personalized
sweets. The entrepreneur Soraya de Fátima always
looks for creative ways to innovate her products.
(81)99897-4532
@donasol
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EMPÓRIO QUILOMBO
O empreendimento surgiu de um hobby do proprietário Odilon
Lima que produzia cervejas caseiras. Atuando no mercado há
quase três anos, o Empório Quilombo, comercializa cervejas artesanais nacionais e hoje possui um Empório compartilhado de
gastronomia. Dispõe de um ambiente acolhedor e aconchegante
para receber os apreciadores do produto.
(81)98899-9037
@emporioquilombo
Cervejaria Quilombo

The venture came from a hobby of owner Odilon Lima who
produced homemade beers. Operating in the market for almost three years, the Emporium Quilombo, sells national craft
beers and today has a shared Emporium of gastronomy. It
has a warm and cozy atmosphere to welcome product lovers.
(81)98899-9037
@emporioquilombo
Cervejaria Quilombo
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FRIDDA CAFÉ
Decoração alegre e ambiente aconchegante com
referência em todas as paredes à pintora mexicana Frida Khalo, o Fridda Café é daqueles lugares
arquitetados com carinho que convidam o público
a fotografar cada ângulo. O empreendedor, Carlos
Daniel Siqueira de Oliveira, relata que sua paixão
pela gastronomia sempre foi muito forte. É notório
que ao falar de seu negócio quando explica de forma paciente e detalhada, com amor pelo que faz.
O empreendimento que está no mercado há mais
de 2 anos e fica localizado na Av Bernardo Vieira
De Melo, nº 6026, loja 01 – Candeias, Jaboatão dos
Guararapes.
(81)99282.9133/3352.2044
@friddacafe
friddacafe
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Cheerful décor and warm atmosphere with reference to the Mexican painter Frida Khalo on
every wall, Fridda Café is one of those lovingly
designed places that invite the public to photograph every angle. The entrepreneur, Carlos Daniel Siqueira de Oliveira, reports that his passion
for gastronomy has always been very strong. It
is notorious that when talking about your business when you explain patiently and in detail,
with love for what you do. The venture that has
been on the market for over 2 years and is located at Av Bernardo Vieira De Melo, 6026, store
01 - Candeias, Jaboatão dos Guararapes.
(81)99282.9133/3352.2044
@friddacafe
friddacafe

GRÃO EM GRÃO
O empreendedor Diego Balbino junto com
os seus sócios, trouxeram para Jaboatão dos
Guararapes o empreendimento Grão em
Grão, um novo conceito de saúde, que proporciona aos seus clientes produtos inovadores para uma alimentação cada vez mais
natural e saudável. O quiosque está localizado no Shopping Guararapes.
(81) 99971-5830
@graoemgraoconcept.pe

Entrepreneur Diego Balbino, together with his
partners, brought to Jaboatão dos Guararapes
the venture Grão em Grão, a new health concept that provides its customers with innovative
products for an increasingly natural and healthy diet. The kiosk is located at Shopping Guararapes.
(81) 99971-5830
@graoemgraoconcept.pe
63

IMPÉRIO DO TEMAKI
O empresário Douglas José de Queiroz resolveu investir na rentável culinária japonesa e
abriu a temakeria Império do Temaki há três
anos. Atua de segunda a sábado, no formato
de food truck.
(81)98672-4301 / 3093-4171
99864-3892 / 98843-6836
@imperiodotemaki
imperio do temaki

Entrepreneur Douglas José de Queiroz decided to
invest in profitable Japanese cuisine and opened
the temaki shop Império do Temaki (Empire Temaki) three years ago. It operates from Monday
to Saturday, in the food truck format.
(81)98672-4301 / 3093-4171
99864-3892 / 98843-6836
@imperiodotemaki
imperio do temaki
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MAYA KEBAB
Há 3 anos, Joyce Maia foi a responsável
pelo primeiro restaurante de culinária árabe em Jaboatão dos Guararapes, localizado
no Food Park Jardim da Praia, na Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 5251, Candeias.
Trazendo como seu principal produto o
sanduíche “ Bonner Kebab”. A empreendedora está sempre trazendo inovação e
qualidade aos seus produtos.
(81) 99522-3857
@mayakebab.candeias

Three years ago, Joyce Maia was responsible for
the first Arab cuisine restaurant in Jaboatão dos
Guararapes, located at Jardim da Praia Food
Park, at 5251 Bernardo Vieira de Melo Avenue,
Candeias. Bringing its flagship sandwich product “Bonner Kebab”, as well as always bringing
innovation and quality in their products.
(81) 99522-3857
@mayakebab.candeias
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MOOCA GOURMET
Ézio José Notari Neto, resolveu investir sua
criatividade abrindo o empreendimento
Mooca Goumert. Com cardápio diversificado, os produtos são cuidadosamente preparados e os pratos elaborados com sabores
indescritíveis. O empreendimento está localizado na Av. Bernardo Vieira de Melo, Nº 1350
– Candeias.
(81) 99726-9358
@moocagourmet

Ézio José Notari Neto decided to invest in the
food business by bringing his main product
“Chicken to Parmegiana”, always winning over
his clients with product qualities and fair prices.
Located at Av. Bernardo Vieira de Melo, Nº 1350
- Candeias.
(81) 99726-9358
@moocagourmet
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NUTRIFOOD
Em junho de 2013, nasceu a NUTRIFOOD. O empreendimento dispõe de cozinhas industriais proporcionando variedade, sabor e qualidade nutricional
no serviço de alimentação às empresas da região.
Mais do que uma refeição, a empreendedora Nilda
Cavalcanti ressalta que a NUTRIFOOD oferece qualidade de vida aos seus parceiros, atendendo com
excelência às necessidades de seus clientes.
(81)99906-1964
@nutrifoodpiedade
Nutrifoodpiedade
In June 2013, NUTRIFOOD was born. The venture has
industrial kitchens providing variety, flavor and nutritional quality in food service to companies in the region.
More than just a meal, entrepreneur Nilda Cavalcanti
points out that NUTRIFOOD offers quality of life to its
partners, meeting the needs of its customers with excellence.
(81)99906-1964
@nutrifoodpiedade
Nutrifoodpiedade
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PLANETA CHURROS
Rafhaelle Chicout resolveu investir na produção
de um dos doces mais populares do mundo, os
churros. O empreendimento Planeta Churros,
simpático carrinho que fica localizado no bairro
de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, conta
com diversos tipos de recheios. Feitos de forma
artesanal e com bastante criatividade, resgata a
memória afetiva com seus sabores. Com massa
crocante, possuem versões salgadas e doces e
ousam até na construção de um sanduíche de
churros: o Chuduíche!
(81)99794-0272
@planetachurros
Planeta Churros
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Rafhaelle Chicout decided to invest in the production of one of the most popular sweets in
the world, churros. The project Planeta Churros, a nice cart that is located in the Candeias
neighborhood, in Jaboatão dos Guararapes,
has several types of fillings. Made by hand
and with a lot of creativity, rescues the affective memory with its flavors. With crunchy
pasta, they have savory and sweet versions
and even dare to build a churros sandwich:
the Chuduich!
(81)99794-0272
@planetachurros
Planeta Churros

RESTAURANTE DONA
BAIANA
Acarajé... Abará... Caruru... Delícias tradicionais da Bahia que podem ser degustadas no
restaurante Dona Baiana, localizado em Piedade, Jaboatão. Comandado por Márcio Silva,
o estabelecimento promete aos seus clientes
uma experiência gastronômica inesquecível.
(81) 3094.4048
@donabaiana

Acarajé ... Abará ... Caruru ... Traditional delights from Bahia that can be tasted at Dona
Baiana’s restaurant, located in Piedade, Jaboatão. Commanded by Márcio Silva, the establishment promises to its customers an unforgettable gastronomic experience.
(81) 3094.4048
@donabaiana
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TAPÊ TAPIOCARIA
SUSHI GOURMET
A Tapê Tapiocaria Sushi Gourmet é uma marca
pernambucana que foi criada para impressionar
seus clientes com os FreakShakes, belos sorvetes que mais parecem uma obra de arte, além
de sushis e das tapiocas com os mais variados
recheios.
O empreendimento está localizado na Rua São
Sebastião, nº 154 – Piedade, tendo o seu diferencial a qualidade dos produtos e o bom atendimento.
(81) 99595-1000
@tapetapiocariagourmet
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Tapê Tapiocaria Sushi Gourmet is a Pernambuco brand that was created to impress its customers with FreakShakes, beautiful ice cream that
looks more like a work of art, as well as sushi
and tapioca with the most varied fillings.
The venture is located at Rua São Sebastião,
154 - Piedade, with its differential the quality of
products and good service.
(81) 99595-1000
@tapetapiocariagourmet

TAPIOCA RENDADA
DO DAMIÃO
Tapioca rendada do Damião é um empreendimento que está presente há 4 anos no mercado. Atualmente o Flavio José dos Santos conta
com dois funcionários em seu estabelecimento. A tapioca Rendada é uma variação linda e
crocante da tapioca tradicional que vem passando de geração a geração. Estabelecimento
voltado para o público geral fica localizado na
Rua Zequinha Barreto, s/n, Piedade - Jaboatão dos Guararapes.
(81)99471-7987
@tapiocarendadasetubal
Tapioca Rendada do Damião (Damião lacy tapioca) is a venture that
has been present in the market for
4 years. Flavio José dos Santos currently has two employees in his
establishment. The tapioca rendada is a beautiful and crunchy variation of the traditional tapioca
that has been passing from generation to generation. Establishment aimed at the general public
is located at Rua Zequinha Barreto, s / n, Piedade - Jaboatão dos
Guararapes.
(81)99471-7987
@tapiocarendadasetubal
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Moda e
Estética
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ALESSANDRA MARTINS
DESIGN & ATELIÊ
Alessandra de Sousa Martins, logo após o término de sua graduação em Design de Moda, decidiu
abrir seu empreendimento conhecido hoje como:
Alessandra Martins - Design & Ateliê. A empreendedora afirma que seu público alvo são mulheres,
sem restrição de faixa etária que estejam buscando roupa sob medida e que queiram exclusividade
em seus modelos. O diferencial da empreendedora é que ela proporciona as suas clientes roupa
adequada ao seu perfil e a sua necessidade específica, com o tecido e estampa escolhidos de acordo
com a sua preferência. O empreendimento está
em fase de incubação no alicerce da Incubadora
Jaboatão Criativo.
(81)99246-0892
@atelie.ale
Alessandra Martins Design

Alessandra de Sousa Martins, soon after finishing her degree in Fashion Design, decided
to open her venture known today as: Alessandra Martins - Design & Ateliê. The entrepreneur states that its target audience is women,
without age restriction who are looking for
tailored clothing and want exclusivity in their
models. The differential of the entrepreneur is
that she provides her clients with clothes that
suit their profile and their specific needs, with
the fabric and print chosen according to their
preference. The venture is in the incubation
phase on the foundation of Incubadora Jaboatão Criativo.
(81)99246-0892
@atelie.ale
Alessandra Martins Design
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LA MARGE
Os empreendedores Denilson Aluizio e Manoel
Silva do Nascimento criaram a La marge trazendo um novo conceito de vestuário. O empreendimento fabrica camisas personalizadas inspiradas
na cultura de rua, reproduzindo nas suas camisas
temáticas atuais e autorais. A La marge produz
peças não apenas para vestir pessoas, mas sim
para retratar seu público-alvo.
A marca surge com uma projeção “identitária”
bem definida que pode ser constatada no nome;
no conceito da marca; e na sua identidade visual.
(81)99520-7476
@vejalamarge
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Entrepreneurs Denilson Aluizio and Manoel Silva do Nascimento created La Marge bringing
a new concept of clothing. The venture manufactures custom shirts inspired by street culture, reproducing in its current and copyrighted
themed shirts. La marge produces pieces not
just to dress people, but to portray their target
audience.
The brand comes with a well-defined “identity”
projection that can be seen in the name; in the
brand concept; and your visual identity.
(81)99520-7476
@vejalamarge

LUX ESMALTERIA
EXPRESS
Pensando na correria do dia a dia que leva
as pessoas a valorizarem, cada vez mais, empresas que focam seus produtos e serviços
na economia de tempo, a Lux Esmalteria
traz o conceito de esmalteria express, oferecendo serviços de qualidade e inovador.
O quiosque, que está no mercado há quase
três anos, fica localizado no Shopping Guararapes.
(81) 988151251
@luxesmalteria_express

Thinking about the daily rush that
leads people to increasingly value
companies that focus their products and services on saving time,
Lux Esmalteria brings the concept
of express enamel, offering quality
and innovative services. The kiosk,
which has been on the market for
almost three years, is located at
Guararapes Mall.
(81) 988151251
@luxesmalteria_express
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MARIA CANGACEIRA
OFICIAL
Maria Cangaceira Oficial, surgiu através de uma
peça que Ana Paula Alves Batista ganhou por
ter chamado atenção das pessoas. Com isso
passou a investir no ramo de Artefatos em couro e estampas autorais da cultura do sertão.
Seu diferencial são as peças personalizadas de
acordo com a necessidade de cada região brasileira. Vestidos longos, curtos e alpercatas são os
produtos mais procurados pelas pessoas que
gostam da cultura nordestina e que são gonzagueiros. O empreendimento está no mercado
há cinco anos.
(81)99902-3272
@mariacangaceiraoficial
@galeriashoppingvillage

76

Maria Cangaceira Oficial, arose through a play
that Ana Paula Alves Batista won for having called
attention of people. With this he began to invest
in the business of leather artifacts and prints of
the culture of the Hinterland. Its differential is the
customized parts according to the need of each
Brazilian region.
Long, short and espadrilles dresses are the most
sought after products by people who like the northeastern culture and who are gonzagueiros. The
venture has been in the market for five years.
(81)99902-3272
@mariacangaceiraoficial
@galeriashoppingvillage

MENINAS70
Fundada pela design de moda Pricilla Lima,
o empreendimento Meninas70 existe há
nove anos no mercado. Desenvolve bolsas
e acessórios com costura criativa e personalizada.
(81)99969-5601
@meninas70

Founded by fashion design Pricilla Lima, Girls70
has been in the market for nine years. Develops
handbags and accessories with creative and
personalized sewing.
(81)99969-5601
@meninas70
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TONNY MENDES
Ahilton Mendes da Silva Ribeiro, é empreendedor e desenvolvedor da marca ‘’Tonny Mendes’’. Sua marca existe,
formalmente, há 6 (seis) anos. Começou quando Sr. Ahilton, que trabalhava
desenvolvendo o produto para terceiros, decidiu investir e criar seu próprio
empreendimento, que hoje tem como
produto principal sandálias voltadas
para o público geral e seu diferencial é
o conforto e design nos produtos.
(81) 99717-3383
@usetonnymendes

Ahilton Mendes da Silva Ribeiro, is an entrepreneur and developer of the brand ‘Tonny
Mendes’. Your brand has been formally in
existence for 6 (six) years. It started when Mr.
Ahilton, who worked developing the product
for third parties, decided to invest and create
his own venture, which today has as its main
product sandals aimed at the general public
and its differential is the comfort and design
in the products.
(81) 99717-3383
@usetonnymendes
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