
Cacá e Cia® 

 
         A turminha que veio para ficar ... e encantar !! 

Era uma vez uma menininha travessa e brincalhona que vivia nas agendas de sua criadora.  
Até que um dia... muito esperta e irriquieta, saltou para fora e caiu, linda e colorida, sobre um papel branco  
que estava por perto. 
Foi batizada de Cacá. 
 
Ficou ali durante algum tempo e depois, como num passe de mágica, acabou se espalhando  por toda a parte: 
nas roupinhas das crianças, nos estojos dos adolescentes, nos quadrinhos dos  
quartos dos bebês, nos livrinhos infantis... então, sua criadora não tinha mais  
controle sobre ela. 
Cacá gostava mesmo era de conhecer pessoas novas e estar por todo  
lado. 
Para acompanhá-la em suas aventuras, vários amiguinhos  
foram criados. 
Agora Cacá não está mais só. 
Tem sua turminha que está pronta para agradar a todos  
com  
seu sorriso que é pura magia. 
 
 
Cacá e Cia, a turminha que veio para ficar ... 
e encantar! 
 
http://cacaecia.blogspot.com/ 
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ART BY SIMONE THIBES ® 



A ARTISTA:  
Simone Thibes, artista plástica premiada e criadora/titular da marca “Cacá e Cia®”, trabalha como ilustradora, 

cenógrafa e arte-educadora, com trabalhos apresentados no Brasil e no Exterior. Vive a arte desde pequena e 

acredita que a arte pode mudar o mundo. Vem participando de diversos Exposições  e Salões de arte desde 1990. 

 
• Recebeu a Medalha Carlos Gomes pelos serviços prestados no campo artístico de Campinas - 2003 

• Indicada ao troféu Artista Plástica revelação do ano, em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação à arte - 

2010. 

• Autora e Ilustradora do Livro: Tesourinhos da Alegria Cacá e Cia – Clube de Autores. 

 

    EXPOSIÇÕES 

• Exposição Coletiva – ARTE FEMININA CAMPINEIRA – MAM/ Campinas-SP (fev/2013) 

• Integrante do livro OBRA PRIMA - Editora Lince  

• Criou os Mascotes e Personagens do PSI (Pronto Socorro Infantil) do Hospital Dr. Mário Gatti de Campinas, 

associados à turminha da Cacá e Cia (para uso exclusivo do Hospital) 

• Exposição Coletiva / Lançamento do Catálogo MAM 2004 – Campinas/SP  

• Exposição coletiva “Originales Solidários” (3ª Edição) – Espanha 

• Exposição coletiva “Brasil en Buenos Aires” (Colegio de Abogados de Quilmes) – Argentina 

• Exposição coletiva en la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel Sarmiento  (Viernes) – Argentina 

• Exposição individual no Stand da International Paper (Chamex) - Feira Escolar/Anhembi - São Paulo/SP 

• Exposição coletiva “AMULETOS” - Galeria C do Centro de Convivência Cultural de Campinas/SP 

• Exposição Coletiva “Fio ou Conexão Essencial” - MAC - Americana / SP  

 

    PREMIOS 

• Prêmio Cidadã Nota Dez (Rádio Globo AM) pelo Projeto Inocência Infantil – Campinas/SP 

• XVII Salão de Artes Plásticas de Rio Claro - Menção honrosa  

• XIII Salão de Artes Plásticas“Francisco Cimino”- Menção honrosa e prêmio aquisitivo-Amparo/SP  

• X Salão de Artes Plásticas Francisco Cimino - Menção Honrosa - Amparo / SP. 

• Xl Salão de Artes Plásticas de Rio Claro - Medalha de Ouro - Rio Claro / SP. 
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PRODUTOS 

livros 



Aguardamos  seu contato!                        
 

Tel/Fax: 55 11 -   5562-4591 

Cel:       55 11 - 99901-0607 

 

Visite nosso site: www.windmarketing.com.br 
  

 E-mail:  

           windmarketing@uol.com.br 

               contato@windmarketing.com.br 

 


