


CARDUME DE 
MÃES



Bolsa Esporte Chic Crú
CM13 002

3



Bolsa Bebê 
CM13 003

4



Mochila
CM13 006

5



Bolsa Cordex 
CM13 005

6



ARMAZÉM
DAS OFICINAS  

MOSAICO

7



Bandeja giratória 40 cm
MO 039

8



Bandeja de Cama média
MO 034

Bandeja retangular
MO 044 

9



Porta chá grande - 6 divisórias
MO 045

10



Porta chá caixa
MO 054

11



Porta talheres - 6 divisórias
MO 208 

Descanso de panela quadrado  
2 peças
MO 296

12



ARMAZÉM
DAS OFICINAS  

OfICInA de PAPel



Garrafa decorada grande
PP 236 
Garrafa decorada pequena
PP 237

14



Kit ecológico com caixa
(Kit ecológico com terra, vaso de fibra de coco, palito, papel semente e embalagem 
maleta em papel reciclado tamanho 12x8,5x7 cm)

PP 226
15



Flor de fibra de bananeira 
PP 195

Sempre Viva de fibra de bananeira 
PP 234
Beijinho de fibra de bananeira 
PP 244

16



Porta cartão de visitas
PP 133

Caixa para CD
PP 063

17



Kit porta guardanapos flor, com 6 unidades, 
incluindo a caixa de papel kraft
PP 225

Kit porta guardanapo Flor, com 6 unidades, 
incluindo a caixa de madeira
PP 226

18



ARMAZÉM
DAS OFICINAS  

MARCenARIA



Porta copos com suporte - 6 peças 
em cipó
MC 803

20



Petisqueira 32x19,5 em cipó
MC 855

Porta retrato 10x15 em cipó
MC 822

21



Caixa porta controles cipó e bambu 
branco
MC 972

Porta papel 16,5x10 em cipó
MC 810

22



C.U.P.I.N.S



Xilogravura
“Amy II”
CP 01 

Xilogravura
“Dom Quixote”
CP 01 

Xilogravura
“Noite”
CP 01 

24



Xilogravura
“Ancestral” 
CP 01  

Xilogravura
“A Era Imperial”
CP 01 

25



Xilogravura
“A Quinta Dimensão”
CP 01 

Xilogravura
“Elementos Vazios”  
CP 01 

26



Camiseta C.U.P.I.N.S
“C.U.P.I.N.S”
CP 02 

27



Camiseta C.U.P.I.N.S
“Não somos apenas o que pensamos ser”
CP 02 

28



Camiseta C.U.P.I.N.S 
“Face da Loucura”
CP 02 

29



Camiseta C.U.P.I.N.S
“Pra onde aponta sua quinta dimensão?”
CP 02 

30



REFAZER



Porta jóias extra pequeno
(vários modelos)

RF 01

Porta jóias sextavado pequeno
RF 10

32



Porta canetas \ clips
RF 07

33



Porta guardanapos
RF 09

34



Apoio para pães tamanho PP
RF 06

35



Porta jóias med. sem quina
RF 03
Porta jóias med. retangular
RF 02
Porta jóias pequeno
RF 04

Porta jóias \ trecos
RF 08

36



Porta controle remoto com 4 
divisões 
RF 05

Porta jóias sextavado médio
RF 11

37



TEAR 
VITRAL E MARCENARIA



Porta copos e Descanso de panela
TR 18

39



Fruteira de garrafas reutilizadas
TR 20

Copos de garrafa reutilizada
TR 19

40



TEAR 
ENCADERNAÇÃO



Caderno TEN A6
TR 12
Caderno TEN A5 
TR 13

Caderno Viagem A5
TR 14

42



Caderno Tecido A6
TR 09
Caderno Tecido A5
TR 21

Caderno Pobre A7
TR 07
Caderno Pobre A6
TR 08
Caderno Pobre A5
TR 10 43



Caderno Joaninha A7
TR 06

Caderno pág.  Amarela A5
TR 15 
Caderno Mapa A5
TR 11 44



URBANA +
CARDUME 
DE MÃES



Capa para tablet - banner + tecido
CDM+U 04

46



Bolsa carteiro urbana horizontal
CDM+U 09

Bolsa bike urbana vertical
CDM+U 10

47



Bolsa bike urbana
CDM+U 09

Bolsa carteiro urbana
CDM+U 08

48



Cesto bike palha
CDM+U 06

49



Cesto bike tecido
CDM+U 07

50



Alforje grande
CDM+U 01

51



Alforje pequeno
CDM+U 02

52



Capa para notebook
CDM+U 03

53



Porta ferramentas
CDM + U 11

54



Capa tablet
CDM+U 04

55



Necessaire
CDM+U 10

Organizador
CDM+U 05

56



PANO PRA 
MANGA



Porta ferramentas
PP13 011

58



Chaveiro porta pendrive
PP13 008

Porta celular 
PP13 007

59



Marcador de página
PP13 005

60



Capa tablet com bolso
PP13 003

Porta documento
PP13 006

61



Bolsa carteiro 
PP13 001

Capa notebook zíper
PP13 002

62



MOBILIÁRIO

63



Cubo de papelão
(desenvolvido pelo Design Possível)

DP13 001

64



Mesa Colméia
(desenvolvido pelo Projeto Tear)

TR 17
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 A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária é um coletivo 
de organizações da sociedade civil, de empreendimentos 
econômicos e solidários e projetos de geração de trabalho 
e renda organizados por usuários, técnicos e familiares dos 
serviços substitutivos da rede de saúde mental do Estado de 
São Paulo.

http://saudeecosol.org
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 O coletivo C.U.P.I.n.S (Central Unida de Pessoas Inventando 
novas Saídas) realiza trabalhos de artes e artesanato através 
da linguagem gráfica da xilogravura, com o objetivo de afirmar 
a inserção e emancipação social de pessoas com algum tipo de 
transtorno psíquico através da geração de renda, produção de 
autonomia e valorização da vida. Parte do seu trabalho atualmente 
integra a Rede de Saúde Mental e economia Solidária do estado 
de São Paulo.

www.facebook.com/coletivo.cupins.98?fref=ts
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 O Projeto Tear é um serviço público de Saúde Mental 
constituído por oficinas de trabalho artesanal para pessoas 
em situação de sofrimento psíquico. localizado no município 
de Guarulhos/SP, o Projeto Tear iniciou sua trajetória em 2003 
por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, 
Associação Cornélia Vlieg e laboratórios Pfizer.
 Atualmente, 120 usuários participam das oficinas de 
encadernação & Papelaria Artesanal, Marcenaria & Marchetaria, 
Serigrafia & Personalização, Tear & Costura, Velas & Sabonetes, 
Mosaico, Papel Reciclado Artesanal e Vitral que se constituem 
em espaços de produção, geração de renda e convivência.

http://www.projetotear.org.br
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 O Armazém das Oficinas foi criado com o objetivo de ser 
a marca dos produtos artesanais e serviços das oficinas do 
NOT – Núcleo de Oficinas e Trabalho, programa que é fruto da 
parceria entre a Associação Cornélia Vlieg e o Serviço de Saúde 
“Dr. Cândido Ferreira”, criado para atender a necessidade de 
trabalho da população de baixa renda que apresenta quadros 
de doença mental, vulnerabilidade e não tem oportunidade de 
inserção no mercado formal de trabalho, ficando assim excluídas 
das oportunidades de convívio social e exercício da cidadania.
 A missão do Armazém das Oficinas é potencializar a geração 
de renda para as pessoas com sofrimento psíquico assistidas, 
através da produção e comercialização de serviços e produtos 
artesanais de qualidade, diversificados e a preços competitivos, 
possibilitando a melhoria da qualidade de vida, resgate da auto 
estima, dignidade e reconquista da cidadania.

www.armazemoficinas.com.br
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 O Refazer é um projeto de inclusão social e geração de 
renda para os usuários do serviço de Saúde Mental do município 
de Santo André, na grande São Paulo. O projeto trabalha 
com marcenaria, com especialidade no processo de colagem 
e marchetaria, realizando o reaproveitamento de madeiras 
descartadas. Através dos trabalhos da oficina do projeto, os 
usuários do serviço não só tem uma oportunidade de trabalho 
e renda, como também tem uma melhora na qualidade de vida, 
com resgate da auto estima e sua cidadania.

www.facebook.com/refazer.artemadeira?fref=ts

REFAZER ARTE 
MADEIRA
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 O Cardume de Mães é um grupo de artesãs que foi formado 
dentro da associação sem fins lucrativos “Projeto Arrastão”. O 
grupo passou pela formação técnica-empreendedora “Possíveis 
Empreendedores”, realizada pelo Design Possível, e atualmente 
se encontra em fase de encubação, com um ateliê alugado, 
gerenciando boa parte de seus negócios.
 Seus produtos são feitos de banner de publicidade reutilizado, 
que podem receber aplicação de tecidos e estampas, criando 
acessórios e bolsas dos mais diversos tipos. 

http://cardumedemaes.blogspot.com.br/
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 O Grupo Pano Pra Manga é um grupo de homens e mulheres 
que trabalham com costura, confeccionando desde camisetas, 
uniformes até acessórios e bolsas. O grupo foi criado a partir de 
uma iniciativa da empresa Cummins Brasil, da Escola Natasha 
Franco Vieira e o Design Possível. O grupo participou da formação 
técnica-empreendedora “Possíveis Empreendedores”, realizada 
pelo Design Possível, e atualmente o grupo gerencia parte de seu 
negócio, contando com o Design Possível para apoio comercial.

contato.c.comunitario@hotmail.com
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 A Urbana Bicicletas é uma marca de bicicletas projetada por 
designers, engenheiros e urbanistas, pensando em ser usada nas 
ruas do Brasil, como meio de transporte ou lazer, para ajudar a 
transformar as nossas cidades em ambientes melhores para as 
pessoas.
 Em 2013, numa parceria entre o grupo Cardume de Mães, 
o Design Possível e a Urbana, foi lançada a linha de acessórios 
para bicicleta “Urbana”, contando com bolsas, alforjes, cestos 
para bicicleta e acessórios, feitos de banner de publicidade e 
tecido estampado. 

www.urbanabicicletas.com.br
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 O design Possível é uma associação sem fins lucrativos, que 
conta com a participação de estudantes, profissionais, OnGs e 
empresas.  O nosso objetivo é aplicar o design na forma de de-
senvolvimento de produto, gestão produtiva, comunicação e de 
outras maneiras que contribuam para a geração de renda, esti-
mulando o desenvolvimento humano e social.
 Aproximando o mercado consumidor e a produção das peri-
ferias, o design tem se mostrado ferramenta de gestão e diferen-
cial produtivo, promovendo e incrementando ações de geração 
de renda.
 Acreditamos num design ecologicamente correto, social-
mente justo e economicamente viável.

www.designpossivel.org
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www.facebook.com/designpossivel 
www.designpossivel.org

contato

CATÁLOGO PRODUTOS
 MARÇO 2013
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