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Centenas de brinquedos que agradam de bebês a adultos chegam para a 
ABRIN 2022, a maior feira de brinquedos da América Latina 

 

Maior evento do mercado do brinquedo na América Latina, a ABRIN 2022, de 13 a 16 de março, 

no Expo Center Norte, apresenta cerca de 1.500 lançamentos e antecipa as novidades que 
chegarão às lojas nos próximos meses. 

 

A seguir, vários lançamentos que estarão presentes na ABRIN 2022:  

 

ROBÔS E TECNOLÓGICOS 

 

FUN DIVIRTA-SE  

▪ O ROBOMAKER START é um incrível laboratório educativo para descobrir todos os segredos 
da robótica através da programação por blocos. O conjunto permite construir 3 robôs a partir de 
mais de 200 componentes, 2 motores, 1 alto-falante e um sensor de infravermelhos, além de 
programá-los para realizarem atividades divertidas que irão ajudar a desenvolver o pensamento 
computacional. São 4 jogos para aprender os princípios da programação, 6 tipos de programações 
diferentes e que pode ser feito através de um tablet ou smartphone, pelo aplicativo.   

▪ SUPER MIO ROBÔ. Único e original para ser construído, com muitos jogos divertidos! Sua 
montagem conta com muitas peças incríveis do mundo da robótica, como placa de circuito, motor 
elétrico, LED e muito mais! Com dois sensores infravermelhos, o novo Super Mio Robô consegue 
evitar obstáculos e seguir a sua mão como um verdadeiro cão de caça. Você pode usar o microfone 
para controlar o robô batendo palmas, ou os botões existentes na placa de circuitos, que podem 
ser usados para programar uma rota.  

▪ XTREM BOTS ANDY. Programável e perfeito para ensinar aos pequenos as principais 
habilidades de programação e a diferenciar as direções: direita, esquerda, para frente e para trás. 
São 30 ações. Contém 1 jogo, cartas para o jogo, além de luz e som. Indicação: +4 anos.  

▪ YCOO NEO PROGRAM A BOT X. É um robô gigante com 40 cm de altura. Ele dança, possui 
controle programável com até 48 comandos e muitas outras funções. O conjunto contém 1 robô e 
1 controle remoto. Para as crianças que adoram robótica e pet, esse brinquedo é ideal!  

▪ ROBÔ DACKEL JR. CACHORRINHO. Um brinquedo em formato de cachorro que possui olhos 
em LED, um sensor de toque que o faz reagir ao passar a mão na cabeça, tem controle de gestos, 
estica até 26cm de comprimento e segue a bola.  

▪ ROBOT KOMBAT. Vem com 2 robôs e dois controles para brincar de dupla ou, se preferir, 

utilizar apenas um controle e duelar sozinho contra a inteligência artificial do outro robô. Possuem 
olhos de LED, emitem sons e tem 5 ações, como o soco com punho. 

https://abrin.com.br/?utm_source=Release&utm_medium=Organico&utm_campaign=Abrin2022&utm_id=CampanhaOrganica
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▪ BIOPOD MINI FIGURA. Uma cápsula que possui peças para construir um brinquedo eletrônico, 
que simula som e tem luz. Além as versões BIOPOD INMOTION 23 PEÇAS E 25 PEÇAS, que 
assim como na versão acima, trata-se de uma cápsula que possui peças para construir a criatura 
e trazê-la à vida. Basta pressionar o botão que está na cabeça dele para ouvi-lo rugir, acenar com 
a mão sobre o sensor de gestos e fazê-lo andar. Tem olhos de luz de LED e emite sons realistas.        

▪ FUN FASHION DESIGN STUDIO. Um brinquedo que estimula a criatividade das crianças 
incentivando o gosto pela moda. Trata-se de um kit que possui itens incríveis para divertir as 
crianças. Elas podem criar looks lindos e únicos, brincando de estilista com cores, texturas e 
modelos. O kit contém 1 estúdio, 1 marcador de ponta dupla, 1 cola, 6 lápis de cor, 50 pedras 
decorativas, 3 stencils, 6 fitas, 2 cartelas de adesivos, 10 folhas estampadas, 5 tecidos adesivos, 
20 folhas-modelo e 1 guia. Indicação: +6 anos. 

▪ LITTLE LIVE PETS PORQUINHO. Que tal ter como bichinho de estimação um porquinho? Para 

as crianças que amam animais, chegou um pet muito divertido e interativo que possui mais de 20 
sons e tem reações como um porquinho de verdade: faz oinks, funga, arrota, espirra e ainda pode 
soltar pum! Além disso, ele anda, dança e balança o rabo quando se move. É muito fofo e vem com 
acessórios como mamadeira e coleira passear. 

 

PROJETEIROS 

▪ MEU PRIMEIRO ROBÔ. Quem tem um(a) pequeno(a) inventor(a) em casa sabe: eles amam 
tecnologia! E por que não aproveitar essa paixão para aprender de maneira produtiva e divertida? 
Meu Primeiro Robô é uma experiência pedagógica - a primeira que traz a robótica voltada para os 
mais pequeninos, a partir dos 4 anos - que conta com um Kit Robô Motorizado Projeteiros e vídeos 
divertidos que orientam a montagem do robô, ensinando de forma lúdica os conceitos básicos da 
Robótica, Física e Lógica de Programação. O kit conta com blocos de montar, motores, rodinhas, 
chassi, placa eletrônica, cartões para a programação, vídeos didáticos e muita diversão!  

 

YES TOYS 

▪ TABLET ALFABITA. É um brinquedo superdivertido, com certeza será um dos tablets infantis 
mais completos do nosso mercado. Ele tem 3 modos: Livre, Musical e Quiz. Ele ensina letras, 
números e formas, tem diversas músicas da turminha do Mundo Bita e interage com a criança 
fazendo perguntas. 

 

FLASHCARDS BRASIL  

▪ FLASHCARDS 4D. São cartas que utilizam as tecnologias de realidade aumentada e virtual para 

ensinar de maneira simples, divertida e atraente. É um produto inovador e inédito no mercado 
brasileiro. As pessoas compram as cartas quem vem numa caixinha e ao baixar um app e apontar 
o celular ou tablet para a cartinha, a figura da carta aparece em realidade aumentada e virtual, em 
4D, na tela do aparelho. A criança interage com as cartas.  
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 CANDIDE 

▪ LAPTOP MAGIC TECH FROZEN - BILINGUE. Laptop infantil bilíngue (português/inglês) com 
diferentes grupos de atividades, sendo eles: música, letras, palavras, ortografia, perguntas e 
respostas, soma e divisão. Com o laptop da Frozen as crianças aprendem brincando. Utiliza 3 
pilhas AA não inclusas. 

 

FUN DIVIRTA-SE (BARÃO DISTRIBUIDOR)  

▪ LITTLE LIVE PETS TURTLE. Conhecida como Shelbert é uma tartaruga interativa que canta, 
dança, fala, come e faz cocô. Vem com a comidinha, colher de alimentação e 1 vaso sanitário. 

▪ MECHA DRAGON. Um kit para criar um fantástico Dragão Mecânico de 44cm de altura que 

interage com a criança e o ambiente graças aos seus motores e múltiplos sensores, garantindo 
uma aventura sem fim! O Dragon pode ser controlado por meio de aplicativo que se comunica com 
sinais de alta frequência ou por meio de 2 sensores infravermelhos! Ele também possui microfone 
com comandos vocais, alto-falante, responde a palmas e muito mais! Com seus motores, ele move 
as patas, a cauda e as asas! 

▪ SNAKEBOT. Uma cobra de montar que ganha vida e começa a rastejar pelos ambientes como 
se fosse real! É um robô que se move nos espaços para uma experiência incomparável! Quando 
montada, o robô chega aos 50cm de comprimento para deixar tudo ainda mais interessante. Depois 
de conectar as 12 peças superiores às peças inferiores, basta ligar o robô para vê-lo se mover e 
começar a aventura! 
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DESTAQUES E TENDÊNCIAS  

 

NIG BRINQUEDOS 

▪ LABORATORIO MANUAL DO MUNDO. Eles criaram um submarino dentro de uma piscina e 
recentemente abriram um botijão de gás para saber o que tinha dentro. Toda essa curiosidade e 
experimentos da dupla Iberê Thenório e Mari Fulfaro chega na ABRIN, que vai movimentar o 
mercado de kits de Química para jovens cientistas. O lançamento traz 85 experiências, cada uma 
com um cartão com os materiais necessários, os procedimentos e a explicação, de um modo fácil 
e bacana de entender, como é “o jeito do Manual do Mundo”. Um quarto dessas experiências eles 
já fizeram no Youtube, então nas fichas a criança vai encontrar um QR Code para acessar o vídeo 
do experimento. O Laboratório contém 11 reagentes químicos, 85 fichas de experiências, óculos 
de proteção, tubos de ensaio, pipeta, corantes, e outros componentes, além do manual de 
segurança.  

 

A SUNNY BRINQUEDOS  

▪ GABBY’S DOLLHOUSE - PLAYSET CASA DA GABBY. Os itens chegam ao país 

com ineditismo e por conta do sucesso da animação, é com certeza um dos seus principais 
sucessos para o ano. O diferencial dos itens da linha está em seus QR Codes, ao escaneá-los, é 
possível desbloquear uma recompensa especial no famoso aplicativo de Gabby’s Dollhouse.  

 

TOYMIX 

▪ MESA PROJETORA 4 EM 1 – mesa para atividades infantis, lúdica e divertida. Projeta através 
de discos, onde a criança pode fazer o contorno do desenho por cima da projeção. Possui luminária 
e jogo de tetris. Além disso, a mesa vem com câmera fotográfica que também projeta desenhos 
por meio dos discos.  

 

CANDIDE 

▪ TREASURE X - MONSTER GOLD. Uma coleção ainda maior e com mais surpresas, também 
com a possibilidade de encontrar um tesouro banhado a ouro de verdade! São 13 etapas 
assustadoras de aventura para encontrar o monstro. O brinquedo vem com um dispositivo que deve 
ser pressionado para destravar o caixão. Uma nova camada e composta de teia de aranha, oferece 
uma maneira diferente de descobrir as partes do corpo do monstro e o tesouro. É só misturar e 
despejar uma porção de slime para ver o monstro ganhar vida. Depois é só encontrar o tesouro e 
dar ao seu monstro um cérebro. Também é possível criar os próprios monstros exclusivos, trocando 
partes dos seus corpos, misturando e combinando entre os outros da série. São 6 modelos para 
conhecer, com diferentes acabamentos incríveis, e 6 tipos de tesouros, incluindo o que brilha no 
escuro. 
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▪ TREASURE X - MINI MONSTER GOLD. Uma coleção para pequenos exploradores, com a 
possibilidade de encontrar um tesouro banhado a ouro de verdade! São 8 etapas assustadoras de 
aventura para encontrar o monstro, como abrir o caixão para vasculhar e descobrir diferentes partes 
do corpo do monstro. Com uma experiência de unboxing superdivertida, também é possível criar 
seus próprios monstros exclusivos, trocando partes dos seus corpos, misturando e combinando 
entre os outros da série. São 12 modelos de monstros para conhecer. 

▪ TREASURE X - DINO GOLD SINGLE PACK. A clássica experiência de escavação de unboxing 
do Treasure X está de volta! Enfrente os 8 níveis de aventura! Encontre sua ferramenta de 
escavação e cave e resgate Mini Dinos e tesouros diferentes. São 12 novos Mini Dinos para 
colecionar, incluindo Dinos de Edição de Colecionador com diferentes acabamentos! Você vai 
encontrar um tesouro real mergulhado em ouro?" 

▪ TREASURE X - DINO GOLD MP. Descubra dinossauros colecionáveis. São 10 níveis de 

aventura em várias etapas diferentes para descobrir um dos 12 modelos. Você vai encontrar um 
tesouro real mergulhado em ouro? 

▪ TREASURE X - DINO GOLD DISSECTION. Enfrente a derradeira aventura Treasure X Dino 
Gold com o Dino Dissection! Disseque o Dino para salvar um caçador de tesouros exclusivo - 
Treasure Rex! Disseque, resgate e transforme o dino em um Battle Dino com a e o equipamento 
extras! Há uma chance de 1 em 8 de encontrar armadura um tesouro real mergulhado em ouro com 
a dissecação de dinossauros! Existem 16 Níveis de Aventura enquanto você resgata o Caçador e 
transforma o T-Rex em um Dino de Batalha! 

▪ MAGIC MIXIES - CALDEIRÃO MÁGICO. Agora é possível ter seu próprio kit mágico para criar 

um amigo de estimação! As crianças apaixonadas pelo mundo da magia vão ficar encantadas com 
esse brinquedo inovador, que é composto por ingredientes secretos, estojo de gemas, um livro de 
feitiços, varinha mágica e, claro, um caldeirão – afinal, sem ele, não tem como fazer poção! Basta 
seguir certinho a receita do livro (Modo Criação) para fazer o feitiço acontecer de verdade e criar 
um amigo pet! Assim como é contado nas histórias, o caldeirão da Candide também emite sons, 
luzes e solta até uma névoa, dependendo do ingrediente adicionado à mistura. Ao todo (junto com 
o bichinho), são mais de 50 sons e reações do brinquedo! 

 

PAIS E FILHOS BRINQUEDOS 

▪ JOGO DE TABULEIRO #VIDA DE INFLUENCER. Um jogo para a “Geração Z”, que já nasce 
com o sonho de ser um influenciador digital. Com comunicação de fácil entendimento, ele é feito 
de jogadas que simulam a carreira de influenciadores do início ao sucesso. O jogo não só é inédito, 
como representa uma tendência muito forte da atualidade. Tem até placa de 1 milhão de inscritos! 
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PLAYSETS E BLOCOS DE MONTAR 

 

MONTE LÍBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 

▪ PLAYSET GALINHA PINTADINHA. Os personagens Galinha Pintadinha e o Pintinho agora 
estarão acompanhados do Rancho da Galinha Pintadinha com porco, vaca, cavalo, carroça, 
carriola, cocho e até horta para a brincadeira ficar completa.  

▪ PLAYSET TURMA DA MÔNICA. Os quatro personagens Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão 
em novas aventuras na versão Turma da Mônica no zoológico – leão, macaco e girafa esses 

animais estarão todos no playset para animar a brincadeira.  

▪ PLAYSET MUNDO BITA. Já a criançada que é fã de Mundo Bita vai poder unir os personagens 
Bita, Lila, Tito e Dan na versão Turma do Bita Safari, que consiste em um carrinho em que as 

crianças vão interagir com macaco, girafa e o Rei Leão em uma aventura pra lá de divertida. 

 

APOLO BRINQUEDOS 

▪  BLOCOS DE MONTAR 104 PEÇAS. Os blocos de montar contribuem no desenvolvimento 
criativo e motoro das crianças. Nesse pack são encontradas 104 peças de diversos modelos, cores 
e tamanhos. 

  

PROJETEIROS 

▪ MEU COFRINHO DE MONTAR. Aprender a cuidar do próprio dinheiro é uma habilidade 

indispensável nos dias de hoje. Mas como despertar a responsabilidade financeira também nos 
pequenos de uma maneira leve e cativante? Meu Cofrinho de Montar conta com blocos de montar 
e vídeos lúdicos educativos que ensinam os pequenos a montarem seu primeiro cofrinho e a 
pouparem para realizar sonhos! Além dos conceitos de educação financeira, coordenação motora, 
raciocínio lógico e concentração, Meu Cofrinho de Montar traz uma ideia original e rica em 
aprendizado:  "quebrou o porquinho para uma conquista? Vamos montar de novo para a próxima?"  

▪ MIL BLOCOS DE MONTAR. Os blocos de montar são queridos no mundo todo há décadas pela 
capacidade de incentivar o pensamento cientista, a persistência, a criatividade, coordenação 
motora, concentração e muito mais. Mas sabe aquela sensação de "puxa, se eu tivesse essa peça, 
minha construção ficaria perfeita"? Essa sensação acabou! 1000 Blocos de Montar recheados de 
vídeos lúdicos que ensinam as montagens mais incríveis para os pequenos e lembram que, com 
1000 Blocos, a brincadeira é sem fim! Os blocos, cuidadosamente fabricados no Brasil, tornam tudo 
mais acessível: mais de 1,4 kg de peças para criações que vão desde uma casinha, a um 
dinossauro ao seu personagem favorito. A Aprendizagem Baseada em Problemas (APB) é um 
método de aprendizagem que vem sendo muito estudado em todo o mundo como uma alternativa 
para propor dinamismo à educação: o aluno passa a ser o centro do aprendizado. Ele recebe um 
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problema e alia prática e teoria para resolvê-lo, concretizando o aprendizado ao vivenciar toda a 
jornada. 

 

BRINQUEDOS BIG BOY  

▪ LINHA BLOCOS. Nos modelos tradicional, palhacinhos e lig-lig, essa nova linha auxilia no 
desenvolvimento criativo e coordenação motora da criança. A linha blocos beneficia a compreensão 
de formas geométricas, cores, tamanhos conceitos espaciais, como alto ou baixo, estreito ou largo 
e comprido ou curto. Além de estimular aptidões, como a concentração, a atenção, e a imaginação. 

 

CANDIDE 

▪ SONIC GREEN HILL ZONE PLAYSET. As crianças podem criar suas próprias histórias do 
clássico dos videogames Sonic The Hedgehog™. Incluído no conjunto estão uma figura do Sonic 
em escala de 2,5 polegadas e peças para ambiente com mecanismos que funcionam. É só fazer o 
Sonic correr rápido pelo loop, prendendo-o ao pino e ricocheteando no para-choques. Inclui pinos 
para exibir os três anéis incluídos ou outras figuras de 2,5 polegadas. Sugerido para maiores de 3 
anos. 

▪ SONIC GIANT EGGMAN ROBOT BATTLE SET. Personagens para reproduzir a batalha 
clássica dos videogames Sonic The Hedgehog™, o conjunto inclui um robô gigante Eggman de 22 
cm, um boneco Sonic de 5 cm e uma catapulta do Spin Attack. Vença o robô Gigante Eggman 
atirando o Sonic em sua placa peitoral três vezes usando a catapulta. O Robô possui lança mísseis 
e a mochila gigante Eggman Robot possui chamas deslizantes retráteis. Uma vez que o Robô 
Eggman Gigante for derrotado, coloque-o de volta e reinicie a placa do peito para jogar tudo de 
novo. 

▪ SONIC - STUDIOPOLIS PLAYSET ZONE 2,5'. Sonic The Hedgehog ™ é um dos personagens 
de videogame mais icônicos do mundo de todos os tempos. Junto com seus amigos Tails, Knuckles 
e Amy, ele corre pelo planeta para combater a injustiça e derrotar seu arqui-inimigo, o malvado Dr. 
Eggman. O brinquedo certamente será um sucesso entre as crianças e os fãs do Sonic! Você pode 
recriar a ação dos jogos com este playset extraordinariamente detalhado e seus recursos jogáveis. 
Incluindo uma rampa deslizante onde você pode correr com Sonic e pegar os três anéis. Há também 
três molas articuladas para o Sonica saltar e pousar no topo da plataforma Mic Drop. Construa seu 
Studiopolis Zone Playset em um mundo Sonic adicionando mais amigos e acessórios Sonic (cada 
um vendido separadamente). 

▪ SONIC - DIORAMA SET 2,5'. Sonic The Hedgehog™ é um dos personagens de videogame 
mais icônicos do mundo de todos os tempos. Junto com seus amigos Tails, Knuckles e Amy, Sonic 
corre pelo planeta para combater a injustiça e derrotar seu arqui-inimigo, o malvado Dr. Eggman. 
O Conjunto Diorama em homenagem ao 30º Aniversário certamente será um sucesso entre as 
crianças e os fãs do Sonic! Você pode recriar a ação dos jogos com este conjunto 
extraordinariamente detalhado. Inclui figuras do Sonic e Tails de 2,5 polegadas checkpoints altos e 
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curtos, Spike Trap, Shield Item Box e Spring. Construa seu próprio mundo Sonic com essas figuras 
e acessórios ou adicione outros Playsets (cada um vendido separadamente)." 

▪ SONIC - PERSONAGENS ARTICULADO COLEC COM 4'. Para recriar a ação dos jogos do 
Sonic The Hedgehog™. Figura articulada, para as mais diversas aventuras e pose final! 
Acompanha acessório. Personagens com 4 polegadas em 4 opções diferentes para colecionar: 
Sonic, Silver, E - 123 Omega e Tails. Cada uma vendida separadamente. Sugerido para maiores 
de 3 anos. 

SONIC 2 MOVIE - PLAYSET BATTLE W/FIGURE. Playset para figuras de 2,5 polegadas para 
recriar cenas do filme. Acompanha personagem exclusivo. 
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COLECIONÁVEIS 

 

FUN DIVIRTA-SE | BARÃO DISTRIBUIDOR 

▪ RAINBOCORN. Conhece aquelas pelúcias fofas que vêm dentro de um ovo com várias 
surpresas mágicas? Apesar de indicadas para crianças a partir de 3 anos de idade, elas conquistam 
até os adultos. Para este ano a novidade é a linha puppycorn, que são fadas que vêm com asinha 
e que a criança também pode usar em si mesma.   

 

XPLAST (MARCA HOMEPLAY) 

▪ BONECA COLECIONÁVEL TINKER BABY. São bonecas 100% em vinil, com cheirinho, que 
acompanha chupeta e certificado de mamãe. O tema BEBÊS DA NATUREZA apresenta para o 
mundo infantil a importância de criar, desde as primeiras idades, um link poderoso de respeito, 
intimidade, carinho, cuidado e amor do ser humano com a natureza. As primeiras Tinker Baby 
contarão com 4 bonecas e ao longo do ano, mais versões serão lançadas. O diferencial é ter, além 
do rosto, o peito com tampografia ilustrando o tema da boneca, bastante lúdico, colorido e sempre 
no mote de elementos da natureza. 

 

CANDIDE 

▪ SONIC - PERSONAGENS COLECIONAVEIS COM 2,5'. Para recriar a ação dos jogos do Sonic 
The Hedgehog ™. Figura articulada, para as mais diversas aventuras e pose final! Personagens 
com 2,5 polegadas de altura em 5 opções diferentes para colecionar! Cada uma vendida 
separadamente. Sugerido para maiores de 3 anos. 

▪ SONIC 2 MOVIE - FIGURAS COLECIONAVEIS 4'. Figuras colecionáveis do novo filme do Sonic 
The Hedgehog ™. Articulada, para as mais diversas aventuras e pose final! Acompanha acessório. 
Personagens com 4 polegadas de altura em 4 opções diferentes para colecionar: Sonic, Tails, 
Knuckles e Robotnik. Cada uma vendida separadamente. Sugerido para maiores de 3 anos. 

▪ SONIC 2 MOVIE - KIT DE FIGURAS COLECIONAVEIS 4’. Figuras colecionáveis do novo filme 

do Sonic The Hedgehog ™. Articulada, para as mais diversas aventuras e pose final! Conjunto com 
4 personagens de 4 polegadas de altura: Sonic, Tails, Knuckles e Robotnik. Sugerido para maiores 
de 3 anos. 
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BRINQUEDOS EM GERAL 

 

SAMBA TOYS 

JUDY PARQUE DE DIVERSÕES. O mais novo espetáculo da coleção Judy, o fantástico Parque 
de Diversões! Uma coleção completa e colorida, composta por Roda Gigante, Carrinho de Algodão 
Doce, Barco Viking, Carrossel com Pôneis, Xícaras Gira-Gira e uma linda boneca Judy. Todos os 
brinquedos são exclusivos, e possuem interações. A Coleção Judy Parque de Diversão é uma 
coleção totalmente inédita, uma brincadeira diferente, com uma gigante capacidade de interação e 
imersão da relação criança e brinquedo, traduzindo a essência e o espírito de um parque de 
diversões de verdade através do estímulo tátil, visual, auditivo e funcional, de modo a se tornar 
irresistível não completar a coleção e montar um parque de diversões completo. 

▪ MEDIEVAL CASTLE. Um fantástico castelo totalmente customizado e inspirado nos mais puros 
detalhes da Idade Média. Dragões, canhões, cavalos e soldados! Tudo para desbravar épicas 
batalhas em uma aventura de outra era. Já com o  

▪ ROCKS CONSTRUCTION. Construir ficou muito mais divertido e interessante! Brinque de 
escavar, carregar e transportar com a coleção Rocks Construction, composta por uma escavadeira 
com braços articulados, um caminhão basculante que sobe e desce com portinha de carga e 
descarga e uma carregadeira preparada para carregar tudo o que a imaginação permitir. Inspirado 
nas supermáquinas de verdade, toda linha acompanha um boneco construtor! 

 

SPORTCOM  

▪ BOLAS LICENCIADAS DE GRANDES CLUBES. Chegaram as novidades para os torcedores 
do Corinthians, Paris Saint-Germain e Manchester City. Com designs exclusivos aprovados pelos 
clubes, as bolas, projetadas para uso recreativo, são feitas de uma câmara de látex, cercadas por 
uma camada de 32 painéis de PVC costurados a máquina, ideais para manter a forma da bola. A 
alta qualidade e durabilidade dos materiais utilizados garantem uma longa vida útil, mantendo sua 
integridade jogo após jogo. 

 

XPLAST (MARCA HOMEPLAY) 

▪ MONTANDO MEU DINO. Com dinossauros para montar, 100% em poliestireno, BPA free 
(totalmente atóxico), que estimulam a criatividade, desenvolvem o raciocínio e coordenação motora 
da criança de uma forma simples e intuitiva. É fácil de montar e divertido brincar. São duas versões, 
Velociraptor e T-Rex, em duas cores de cada.  

▪ COMAND HERO. Uma linha de brinquedos com tema de heróis, que se coordenam entre si, 

criando um mundo HERO. Dentre os brinquedos com a temática serão apresentados na ABRIN, 
os bonecos 100% em vinil, com uma embalagem cartoon e divertida. Tanto vendido avulso como 
juntamente com o seu carro, numa opção de kit mais completo. 



                                                                                 
 
 

LANÇAMENTOS DAS MARCAS EXPOSITORAS 
 

 

 

 

MAPTOY BRINQUEDOS  

▪ RACING TOWER. Produto inédito no mercado, trata-se deum circuito de Rampas para carrinhos 
e escorregadores de Bolas no mesmo brinquedo. Uma torre para uma corrida alucinante, onde 
através de partida manual no topo é dada a largada para ambos os carros que giram nas rampas 
e as bolas que descem nos escorregadores com curvas, fazendo a grande diversão das crianças, 
design inovador, com cores variadas e mecanismo manual, caracterizam o principal lançamento 
em 2022 da Maptoy. 

▪ BLOCK SLIDE. Um produto inédito no mercado. São blocos de montar através de encaixe e 
escorregadores de bolas formam um super circuito com cores e formas variadas. Depois da 
montagem e definição do circuito sugerido através de manual ou podendo ser montado conforme 
desejar, as bolinhas podem ser soltas pela criança no topo e deslizam até a base. Mecanismo 
totalmente manual.  

▪ SUPER PARKING E FANTASTIC PARKING. Promete ser a grande novidade para edição de 

2022, em que os postos parking (pistas) trazem um novo conceito, com cores mais vibrantes, 
sinalização moderna, carrinhos novos, mudanças nas embalagens acompanhando as tendências 
do mercado. 

 

FUN DIVIRTA-SE | BARÃO DISTRIBUIDOR 

▪  UNICÓRNIO AIRBRUSH PLUSH. Para estimular a criatividade da criançada ao pintar a pelúcia 
com o airbrush que vem junto, criando vários estilos. O legal é que a pelúcia pode ser lavada e 
pintada quantas vezes quiser.  

 

TOYMIX 

▪ PISTOLAS DE ÁGUA – para refrescar a criançada neste calor, a pistola de água animal, chegou 

com tudo – nas versões dinossauro e crocodilo. Agora a diversão está garantida.  

  

PUPEE BRINQUEDOS 

▪ JURASSIC WORLD™ BABY DINOS. Entre em ação com o Triceratops, T-Rex e Blue, esta linha 
de dinossauros Jurassic World™ são ferozmente adoráveis! Agora é possível brincar com um 
jovem Triceratops, entrar em diversas aventuras emocionantes com o feroz T-Rex ou se inspirar 
no dinossauro favorito dos fãs, o Velociraptor Blue. Esta figura de dinossauro Jurassic World™ 
captura a magia de Blue como um jovem Velociraptor, criando um vínculo com Owen em suas 
primeiras sessões de treinamento. Os Baby Dinos também possuem articulação de pescoço, ombro 
e pés para as melhores possibilidades de pose. Com seus olhos realistas e design estilizado, é 
ferozmente adorável! Cores e decorações podem variar.  
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▪ MUNDO DOS DRAGÕES COM BABY DRAGÕES DREAMWORKS™ COMO TREINAR O SEU 
DRAGÃO®. Que tal voar para a batalha e reviva a aventura épica dos filmes da saga 
DreamWorks™ Como Treinar o seu Dragão®!? Agora é possível treinar os filhotes do Banguela e 
Fúria de Luz! Com detalhes de alta qualidade da escama, de pinturas e olhinhos, essa linha Baby 
Dragões é perfeita para levar a emoção e fofura da saga para sua casa! As crianças podem dar 
vida a diversas aventuras, contar histórias e se tornar um(a) corajoso(a) viking.  

▪ BARBIE® STYLING HEAD EXTRA. Ostenta modas ousadas e cores brilhantes e fazem grandes 
declarações. Cada boneca Barbie® tem seu próprio estilo único, lúdico e exagerado. A boneca 
permite que as crianças explorem a autoexpressão por meio do estilo e da moda com glitter, 
ursinhos de goma, emojis e cabelos marcantes - trazendo vibrações. É um ótimo presente para 
crianças a partir de 3 anos. 

 

DR. BHOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 

▪ MASSINHA MOLE MASSA DR. BHOREST 120G E 500G. As massinhas agora estarão 

disponíveis em novos pesos e embalagens, trazendo mais variedades ao consumidor, além de 
serem confeccionadas em sua tradicional composição com matérias-primas 100% alimentícias, que 
não trazem riscos à saúde em caso de ingestão acidental. 

▪ BALDÃO MASSINHAS MOLE MASSA DR. BHOREST FLOW PACK 500G E 1KG. Uma opção 
muito pedida e aguardada por nossos clientes chegará em breve ao mercado. Serão diversos 
tubetes de massinhas em cores variadas, em um mesmo conjunto e com as mesmas características 
das nossas massinhas tradicionais. 

▪ COLA ESCOLAR DR. BHOREST 40G E 90G. A cola Dr. Bhorest trará a mesma segurança que 
as nossas massinhas, pois também será fabricada em sua totalidade com matérias-primas 
alimentícias. Esta será a primeira cola a possuir este tipo de composição, apresentando-se como 
uma novidade no mercado. 

LIDER BRINQUEDOS  

▪ DEDOCHES LOONEY TUNES. Produzidos totalmente em vinil, os personagens Frajola, Piu, 
Pernalonga, Papa-Léguas e Taz estimulam a criatividade e iteração na brincadeira em conjunto. O 
produto é comercializado em embalagem com os 5 personagens.   

▪ MILLIEPACCO MUNDO BITA. É uma nova coleção que consiste em bonecos estilizados dos 
personagens favoritos das crianças compostos pelo Body (boneco) e Skin (capinha), permitindo 
uma infinidade de brincadeiras e o estímulo à criatividade e imaginação. O produto é fabricado 
totalmente em vinil e comercializado em embalagem com 3 bonecos e 2 skins. 

▪ BONECOS BOB ESPONJA, PATRICK E GARY. Os bonecos dessa turma tão carismática 
chegaram totalmente fabricados em vinil e articulados, com cerca de 20 cm de altura. 
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APOLO BRINQUEDOS 

▪  LANÇA ÁGUA. O Lança Água da Apolo Brinquedos garante horas de diversão na praia, piscina 
ou em qualquer lugar. A linha possui cores vibrantes e os bichinhos são fabricados em vinil atóxico. 

▪ SHOW DE EMBAIXADINHAS.  O Show de Embaixadinhas será um sucesso entre aqueles que 
querem virar verdadeiros craques da bola! Consiste em uma bola de vinil presa à um cinto por meio 
de um cordão emborrachado, permitindo que a criança treine o quanto quiser. 

 

TATETI BRINQUEDOS 

▪ TÁ NA HORA. Colorido e divertido, possui números que encaixam e desencaixam do brinquedo. 
As peças, coloridas e com relevo, estimulam a concentração e a coordenação motora dos 
pequenos, enquanto eles conhecem os números e aprendem as horas. Os ponteiros também 
giram. Idade recomendada: +18 meses.  

▪ PET BOX. Estimula o vínculo entre pequenos e animais de estimação. Com acessórios 
semelhantes ao que os veterinários utilizam e um animalzinho de pelúcia, o Pet Box faz o pequeno 
explorar a imaginação e criar ainda mais empatia com os pets. Idade recomendada: +18 meses.  

▪ BABY BATERA. Que tal brincar de ser um astro musical? Com o Baby batera, o pequeno se 
diverte e desenvolve a coordenação motora ao mesmo tempo. O brinquedo possui luzes e som que 
imita uma bateria de verdade, com tambores e prato, estimulando a expressão, comunicação e 
compreensão de causa e efeito. Além disso, conta com baquetas removíveis que também são 
chocalhos. Idade recomendada: + 12 meses 

 
EPOCH MAGIA 

▪ SALÃO DE BELEZA ELEGANTE – PONEI. Apresenta um lindo salão de cabeleireiro, e a 
menina Pônei de cabelo sedoso, Sally. Inclui acessórios para pentear o cabelo da Menina Pônei de 
diferentes maneiras! Inclui um livro de estilo e uma linda cômoda com espelho grande. O brinquedo 
de dois andares abre diversas maneiras de brincar! As extensões de cabelo incluídas também 
podem ser anexadas a outras figuras de crianças (vendidas separadamente). Nos últimos anos, na 
tendência de ficar em casa cada vez mais, as crianças têm brincado em casa e o mercado de artes 
e artesanato tem crescido.  

▪ BEGINNERS CARRY. Em 2021, a Epoch relançou com grande sucesso a linha Aquabeads e 
em 2022, a série será renovada, oferecendo novas maneiras de brincar de decoração com criações 
de Aquabeads, por isso, o brinquedo chega com 900 miçangas em 24 cores, para criar o que sua 
imaginação desejar.  O conjunto vem com um prático estojo portátil para armazenar todas suas 
miçangas, uma bandeja flip e folhas de modelo, bem como uma caneta de dupla face e spray. Para 
crianças a partir de 4 anos de idade. 
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CARDOSO TOYS 

▪  TOTOKINHA POCOYO COM BONECO. Brinquedo que auxilia nos primeiros passos do bebê, 
no desenvolvimento da coordenação motora, no senso de direção e no reconhecimento de formas 
geométricas. Ela vem com o boneco do Pocoyo afixado na carroceria para acompanhar o bebê em 
todas as suas aventuras. Com cestinha, Com Boneco Pocoyo (pode ser retirado da cestinha), 
Marcha e chave crec-crec, Buzina, Porta-malas abre e fecha, com formas geométricas. 

▪ GELADEIRA GELA SORVETINHO. É a única geladeira com dispenser de sorvete. Puxe a 
casquinha, aperte o botão e está pronto o sorvetinho!  Vem com forminhas para fazer sorvete de 
verdade, 2 sorvetinhos, Prateleiras internas e Caixinhas para recortar. 

▪ COLEÇÃO BONECOS DE VINIL POCOYO VERSÃO GRANDE. O que já era sucesso nas 

versões de 15cm, agora também nas versões de 30cm. Em vinil macio e atóxico, os bonecos são 
idênticos aos personagens do desenho que é tão amado pelas crianças. Boneco de Vinil Pocoyo 
versão grande. Aproximadamente 30 cm. Cabeça, braços e pernas são articulados. Boneco de 
Vinil Elly versão grande. Aproximadamente 30 cm. Cabeça, braços, pernas e mochila são 
articuladas. Versão: Boneco de Vinil Pato versão grande. Aproximadamente 30 cm. Cabeça e 
bico são articulados. 

 

YES TOYS 

▪ CHOCALHO AGITADO DISNEY. Brinquedo por ser superdivertido para o bebê que está 
começando a descobrir o mundo. Ele faz sons de chocalho, tem peças giratórias na parte de dentro 
que chamam a atenção do bebê, é fácil de manusear mesmo com mãozinhas pequenas, além de 
ter no topo um dos personagens mais clássicos da história: O Mickey. 

▪ GALINHA CORRE-CORRE – É a “popstar” Galinha Pintadinha com mecanismo de fricção (com 

rodinhas). Um dos fatores importantes desse produto é que ele tem um baixo custo de produção e 
chegará ao mercado com preço acessível, porém com um grande valor agregado. 

  

BRINQUEDOS BIG BOY  

▪ LINHA SMILLINGÜIDO. Devido ao reflexo dos últimos 2 anos, a nova rotina familiar elevou o 
crescimento de brinquedos de sociabilização, desenvolvimento motor e raciocínio lógico. Logo, a 
formiguinha mais adorada do Brasil agora está na Big Boy. Essa nova linha traz um incrível quebra-
cabeças de 50 peças com efeito especial holográfico! 

  

I9 BRINQUEDOS (MAR DISTRIBUIDORA) 

▪ FABRIQUINHA DE SLIMES. Uma incrível Fabriquinha para fazer, brincar por horas e guardar. 
São quatro Slimes perfeitas da linha #euqfiz da i9 Brinquedos. Contém: 04 tubos de cola com 90 
gramas, 03 potes de tinta guache, 01 pote de tinta guache NEON (cores sortidas) com 15 ml, 02 
ativadores de Slime com 20 ml, 04 potes com tampa para guardar, 04 palitos de madeira e receitas 
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de diferentes Slimes. As crianças vão se divertir, desenvolvendo a sua coordenação motora e 
criatividade. 

  

SUNNY BRINQUEDOS 

▪ COOL MAKER - MAQUININHA DE COSTURA ESTÚDIO DE MODA FASHION. Nessa nova 
máquina de costura da linha Cool Maker segue a tendência do DIY que temos visto nos últimos 
anos. 

▪ THE BATMAN - VEÍCULO BATMOVEL DO FILME. Apresenta itens tecnológicos idênticos aos 
do filme, como veículos com luz de LED e sons e um modelo que entra na água.  

 

INJETSUL BRINQUEDOS 

▪ KIT COZINHA ACQUA CLEAN - É o brinquedo ideal para completar sua diversão. Ela possui 

torneirinha “pump” que sai água de verdade. É só apertar que a água começa a sair. E a água é 
reutilizável!! É muito fácil e divertido. Um brinquedo ideal para auxiliar no desenvolvimento da 
coordenação motora e imaginação, incentivando a descoberta da criança. O produto vem 
acompanhado de escorredores, e acessórios de cozinha (panelinha, frigideira, pratos, xícaras e 
talheres). 

 

CANDIDE 

▪ VEÍCULO VOLCANO - RC7 FUNC - BAT REC. Super veículo de rádio controle de 2.4GHZ de 
7 funções e 41cm de comprimento. Utiliza 4 pilhas no veículo e 2 pilhas no controle. Pilhas não 
inclusas. 

▪ SONIC VEHICLES WITH FIGURES 2.5. Veículo Tornado do Sonic para figuras de 2,5 

polegadas. Acompanha personagem exclusivo. 

 

  



                                                                                 
 
 

LANÇAMENTOS DAS MARCAS EXPOSITORAS 
 

 

 

BICICLETAS E DEMAIS VEÍCULOS 

 

TOYMIX 

▪ PATINETES. Modelos com som, luz e muita música para o passeio ficar ainda mais divertido. 
Os patinetes abrem e fecham, possuem freio no pedal, rodas de silicone que iluminam conforme a 
criança anda com o brinquedo. São diversos modelos para alegrar a garotada! 

 

RICBRINC 

▪ PATINETES INFANTIS 2 RODAS JURASSIC WORLD DOMINION. Com estrutura robusta em 
metal, 3 níveis de ajuste de altura do guidão e rodas em poliuretano, é o brinquedo ideal para 
atividades ao ar livre com os personagens favoritos da franquia Jurassic World. 

▪ SKATES MINIONS 3D FUN. Com shape em madeira mapple 7 camadas, trucks de alumínio 
reforçado e rodas em poliuretano, os skateboards minions 3D FUN eram o que faltavam para as 
aventuras mais radicais com os seres amarelos favoritos da criançada. 

▪ PATINS QUAD MINIONS SELFIE. Bota acolchoada com ajuste de cadarço e velcro, base em 
composite, rodas em poliuretano e os personagens favoritos do novo filme da franquia MINIONS 
são a combinação perfeita para a diversão ao ar livre. 

 

NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA. 

▪ BICICLETA ARO 16” PRINCESAS.  

▪ BICICLETA ARO 16” HOMEM DE FERRO.  

▪ BICICLETA ARO 16” CAPITÃO AMÉRICA 

Além de diversão, as pedaladas proporcionam inúmeros benefícios, como desenvolvimento motor 
e equilíbrio, o espírito de iniciativa, autonomia e o poder de decisão. A partir de 5 anos. Altura 
indicada: 110 a 120 cm e Altura do cavalo: 42 a 52 cm. Possui limitador de giro, ou seja, um 
mecanismo que impede que o guidão gire em excesso e que os cabos de freio se enrolem no 
quadro. O Limitador evita acidentes, permitindo um pedalar com muito mais tranquilidade e 
segurança. Cor da maçaneta do freio: durante a infância, a maioria das crianças podem ter 
dificuldade em diferenciar “direita” e “esquerda”, mas tem a atenção muito disposta em relação a 
cores. Para tornar o acionamento do freio mais intuitivo e garantir ainda mais segurança, 
desenvolvemos a maçaneta direita com na cor amarela, indicando o freio traseiro. Mesa de direção 
com regulagem: possui guidão ajustável, conforme a criança vai crescendo, você pode regular o 
ângulo do guidão permitindo que a postura se mantenha adequada. 

Características: 

· Quadro, garfo e guidão em aço carbono; 
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· Limitador de giro do guidão; 

· Freios v-brake com maçanetas em nylon reforçado e ajuste; 

· Mesa headset com regulagem de ângulo do guidão; 

· Regulagem de altura das rodinhas laterais; 

· Aro em alumínio ou Aro em ABS; 

· Para-lamas em ABS; 

· Movimento de direção com esferas; 

· Arruela com trava de segurança; 

· Pneus com câmara; 

· Abraçadeira do selim em alumínio; 

· Garrafinha (e cestinha nos modelos femininos). 

   

CALESITA BRINQUEDOS   

▪ KOMBINA. O veículo é um brinquedo dois em um: na versão passeio, vem com acessórios como 
apoio de pé, aro protetor e haste com suporte para bolsa. Para utilizar a versão pedal, em que a 
própria criança conduz, é só acionar a versão pedal, desencaixar o aro protetor, retirar o apoio de 
pé e a haste. A primeira versão é recomendada para faixa etária acima de 1 ano. Na segunda, é 
recomendada a partir de 2 anos. Idade recomendada: +12 meses (versão passeio) +24 meses 
(versão pedal). 

▪ DIIPI CALESITA. O brinquedo tem um design off road para os pequenos aventureiros! Para as 
aventuras de passeio com o papai ou a mamãe, ele vem com acessórios como o apoio de pés, aro 
protetor e haste com suporte para bolsa. Tem também um painel com peças em relevo, cores e 
formas que despertam a curiosidade dos pequenos e som que estimula a compreensão de causa 
e efeito. E para a diversão continuar com a versão pedal, é só acionar a versão pedal, desencaixar 
o aro protetor, retirar os apoios de pé e a haste. O Diipi tem borracha antiderrapante nas quatro 
rodas, buzina, bandeira de JP Clube e cinto de segurança como num carro de verdade. Os detalhes 
com os faróis de brincadeirinha na grade frontal, no retrovisor e acima do banco transportam os 
pequenos para o mundo da imaginação. Tem também espaço para guardar pequenos acessórios 
ou garrafinha de água. Idade recomendada: +12 meses (versão passeio) +24 meses (versão pedal)  

FENIX BRINQUEDOS 

▪ GIRA CAR não faz o uso de pilhas ou bateria, funciona apenas com o movimento do volante, 
girando de um lado para o outro ele sai andando. Suporta até 100kg. Tem apoio antiderrapante 
para os pés. Disponível em quatro (04) cores vibrantes. Patenteado. 

▪ GIRA BIKE é o brinquedo perfeito para quem gosta de aventura. Faz manobra em 360° graus. 
Tem led nas rodinhas. Disponível em quatro (04) cores. Patenteado. Suporta até 75kg 
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▪ PATINS 04 RODAS (UNICÓRNIO). Patins todo brilhante e colorido com luzes nas rodas. 
Suporta até 70kg.Tecnologia ajustável, patenteado. A bota é feita de material super-resistente e 
fácil de limpar para os patins estarem sempre brilhante. Rolamento ABEC 3. 

▪  

PAIS E FILHOS BRINQUEDOS 

▪ TRICICLO GALINHA PINTADINHA. Perfeito para recreação e caminhada com os pequenos de 

18 a 36 meses, o triciclo da Galinha Pintadinha é uma opção compacta e agênero, com cores 
sóbrias e adesivos que caracterizam a galinha mais famosa do país. Um brinquedo clássico, versátil 
e seguro, acompanhado de um personagem que é muito tradicional e adorado pelo público infantil. 
Com uma embalagem extremamente compacta, se torna uma ótima opção de custo x benefício 
para os lojistas disporem em seus PDVs. 

 

UNITOYS 

▪ SKATES LINHA KELVIN HOEFLER. A Unitoys trará para a Feira um projeto que estamos muito 
felizes de apresentar ao nosso público em 2022! A parceria com o multicampeão e atleta Kelvin 
Hoefler. Aliamos um design moderno, assinado pelo próprio atleta, com a qualidade do projeto 
construído para as melhores manobras nas rampas, o skate será destaque no mercado nacional. 
Kelvin Hoefler, é um skatista brasileiro, medalhista de prata nas olimpíadas de Tóquio 2020. 
Também é bicampeão dos X-Games, maior evento de esportes radicais do mundo. 

▪ PATINS TURMA DA AVENTURA. Outro destaque no estande Unitoys será a linha completa de 
patins da marca, nas mais variadas cores e tamanhos. O lojista terá a opção de ter em sua loja 
aquele que mais se adequa ao seu público, focando, cada vez mais nas particularidades de cada 
região de venda. Os patins Unitoys acompanha também, Kit de Proteção, com itens essenciais e 
sempre solicitados pelos pais, avós e tios, preocupados com a segurança de seus pequenos. 

▪ PATINETES UNITOYS MUITO MAIS DIVERSÃO. Os patinetes já são sensação em nossa linha, 
e nada melhor do que repaginar o design e entregar ainda mais estilo e cores novas em 2022! Os 
capacetes também ganharam designs arrojados, modernos e com muita atitude além de essenciais 
e indispensáveis para a segurança dos pequenos. 
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SERVIÇOS EM GERAL 

 

INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS 

▪ ENSAIOS IN VITRO. Nova estrutura com equipamentos de ponta, entramos de vez nos métodos 
alternativos de testes sem o uso de animais. Sendo um aprimoramento da nossa atuação (que já 
contava com o laboratório de microbiologia), nosso laboratório in vitro é capaz de testar 3 tipos de 
metodologias novas: Ensaio de Irritação Dérmica In Vitro / Ensaio de Citotoxicidade por Difusão em 
Ágar / Ensaio de Citotoxicidade In Vitro por Captação de Vermelho Neutro. 

▪ ENSAIOS EM ANDADORES INFANTIS. Aumentamos nosso time, desenvolvemos novos 
equipamentos e melhoramos nossa estrutura para atender essa nova demanda de ensaios 
conforme a ABNT NBR 16311:2014 e Portaria do INMETRO N 129/2021 nas grandezas térmicas, 
mecânicas e químicas. 

▪ ENSAIOS EM PLAYGROUNDS. Ampliamos e estruturamos uma nova equipe para testar 
playgrounds e seus pisos absorventes de impacto, tanto nas nossas instalações quanto nas 
instalações dos clientes. Ensaios conforme ABNT NBR 16071-2:2021 / ABNT NBR 16071-3:2021 / 
ABNT NBR 16071-4:2021. 

 

JOGOS 

  

EPOCH MAGIA 

▪ SUPER MARIO BLOW UP! SHAKY TOWER. É um jogo de equilíbrio emocionante. Coloque as 

figuras do Mario sobre a torre, certificando-se de não deixar cair a bola colocada no topo da torre.  
Sete figuras de personagens do Super Mario estão incluídas. Adequado para idades a partir de 
quatro anos, sendo que 2 ou mais pessoas podem jogar ao mesmo tempo. Você pode brincar com 
qualquer uma das figuras dos jogos da Série Super Mario de Epoch Game (vendidos 
separadamente).  
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EDUCATIVOS, DIDÁTICOS, PUERICULTURA 

 

TERAPIVA CRIATIVA  

▪ PEDRA NO SAPATO. Jogo de tabuleiro com trilha infinita (o jogador escolhe por onde começar). 
Para trabalhar emoções com as crianças, tanto em casa, quanto em contextos educacionais ou 
terapêuticos. Os jogadores jogam um dado numérico e um dado com as imagens PEDRA/ PAPEL/ 
TESOURA que indica o que relatar em relação à emoção indicada na casa que cair: quando não 
soube lidar, quando encobriu ou disfarçou, ou quando a encarou. Possibilidade a aprendizagem do 
que os psicólogos chamam de regulação emocional. E aí? Qual emoção é sua Pedra no Sapato?    
Idade recomendada: 5 a 14 anos. 

▪ CHATO DE GALOCHA. Chato de galocha é uma expressão idiomática usada no Brasil para 
descrever uma pessoa inconveniente, irritante, e que se comporta de forma inapropriada em 
situações sociais. É um recurso lúdico que ensina as crianças a analisarem as várias 
consequências de suas escolhas. Composto por 10 histórias, cada uma com quatro finais 
diferentes, a criança aprende a considerar as consequências que suas ações podem ter para si e 
para os outros. Para uso pais e filhos, em contextos educacionais ou terapêuticos. Idade 
recomendada: 3 a 12 anos. 

▪ RANGO. Crianças e alimentação saudável parecem ser duas coisas de difícil combinação! 
RANGO é um recurso lúdico, ensina a classificar os alimentos pelas cores dos semáforos de 
trânsito – vermelho (melhor não!), amarelo (moderadamente pode!), e verde (coma à vontade!). 
Pode ser usado tanto com crianças que comem demais, quanto com as que comem de menos, 
para que aprendam a transitar bem pelas escolhas alimentares. (Estratégia de intervenção 
comprovada por pesquisas psicológicas como a mais promissora para dificuldades alimentares da 
infância). Idade recomendada: a partir de 4 anos. 

 

BRINQUEDOS BIG BOY 

▪ LINHA EDUCATIVA. Essa linha possui 4 jogos: Cores, Opostos, Alfabeto e Números. Cada jogo 
possui peças de encaixe, quebra-cabeças, resistentes e coloridas. Encaixando as peças 
associando figuras opostas, a criança compreende que cada elemento tem o seu oposto e com 
isso aprende e estimula a percepção visual e desenvolve o raciocínio lógico! Montando o quebra-
cabeças JOGO DO ALFABETO a criança aprende a ordem alfabética e assimila a letra do alfabeto 
enquanto brinca! Associando a figura com a letra, esse jogo desperta a criança para a leitura e 
estimula o seu raciocínio, comunicação, sociabilização e concentração. Com o quebra-cabeças 
JOGO DAS CORES a criança aprende as cores de uma forma lúdica e divertida! Através desse 
jogo, os pequenos relacionam objetos do seu cotidiano com as cores. Montando O JOGO DOS 
NÚMEROS a criança aprende quantidades assimilando o número com as imagens! Associando a 

figura com o número, a brincadeira desperta a criança para o cálculo e raciocínio matemático, 
comunicação e concentração. 
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INJETSUL BRINQUEDOS 

▪ CUBO EDUCATIVO DIVERTIDO – É ideal para aprimorar o desenvolvimento das crianças, com 
formas geométricas, numerais e letras. Ele também funciona como tapetinho. Tornando a 
brincadeira mais divertida! 

 

PAIS E FILHOS BRINQUEDOS 

▪ MEU BALANCINHO BOLOFOFOS: Feito especialmente para embalar pequenos de 19 a 36 
meses com total segurança para dar asas à imaginação. O balancinho dos Bolofofos é agênero, 
com cores sóbrias e adesivo com a turminha mais fofa que conhecemos. 

 

DISMAT BRINQUEDOS 

▪ MK 412 ROLA BOLA BLOCOLÂNDIA. Concentração, estímulo e muita diversão. Pensado nas 

crianças da primeira idade, esse brinquedo colorido e de muita interatividade é diversão garantida. 
Cores vibrantes e material de alta qualidade fazem deste brinquedo um ótimo desenvolvedor da 
coordenação motora fina.  O ato de repetir a atividade vendo as bolinhas escorregarem pelas 
rampas, reforçam concentração e consolidam o aprendizado.  As bolinhas de grande formato são 
seguras e não podem ser engolidas. A montagem é feita em minutos e de forma simples e intuitiva 
onde papais, mamães e crianças podem participar da construção. Dismat, criança feliz se 
desenvolve brincando. 

▪ MK 408 BOX ENGRENAGENS DA DISMAT. Ele vem em uma caixa super resiste onde a tampa 
se transforma em base para o encaixe das peças. São 26 pinos e engrenagens fabricados em 
material de altíssima qualidade, que se conectam criando as interações desta super brincadeira. 
Cores chamativas, peças de fácil encaixe e muito desenvolvimento cognitivo fazem parte deste 
brinquedo focado no aprendizado e no estímulo. A caixa ainda serve para guardar todas as peças 
no final da diversão. Dismat, criança feliz se desenvolve brincando.  

▪ MK 415 BRINCADEIRA ENCANTADA DISMAT. Além de uma linda cadeirinha que serve de 
compartimento para guardar as peças deste lindo brinquedo, a mesma pode ser utilizada como 
banquinho para outras atividades.  Com 32 peças, vem acompanhado de cartela de adesivos 
coloridos que complementam e embelezam ainda mais o brinquedo.  Material de altíssima 
qualidade e ótimo acabamento fazem parte deste produto, veículos, bonecas e pinos de encaixe 
estimulam criatividade, organização, habilidades motoras, foco e concentração. Dismat, criança 
feliz se desenvolve brincando. 
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HIGIENE E CUIDADOS 

 

ANGIE BY ANGELUS 

▪ MAGIC BRUSH. A escova dental infantil que funciona como mágica. Quem cuida de criança 
sabe que elas adoram comer creme dental, principalmente por causa do sabor atrativo. O grande 
problema é que o uso excessivo de creme dental pelas crianças não faz nada bem, sem falar no 
desperdício e na sujeira quando o tubo fica nas mãozinhas deles. Mas então, como promover a 
autonomia das crianças e ao mesmo tempo incentivar a escovação sem colocá-las em risco? Nós 
resolvemos isso com uma escova de dente mágica. O produto é inovador e diferente de qualquer 
escova de dente no mercado nacional. Além de todas as características próprias de uma escova 
de dentes infantil, ela ainda possibilita que seja usada a quantidade correta de creme dental em 
cada escovação, permitindo que a própria criança abasteça sua escova sem desperdício: é saúde 
e proteção na medida certa. 

 

ABRIN 2022 

A ABRIN 2022 se dará num ambiente seguro para os negócios, o relacionamento e a atualização 
profissional. Clique AQUI para conhecer o protocolo de segurança elaborado e atualizado a partir 
das normas sanitárias vigentes.  

Promovida pela Francal Feiras e ABRINQ, a ABRIN 2022 acontece num momento favorável para 
a abertura do calendário de negócios do ano. Há mais de três décadas exercendo seu protagonismo 
no setor, apresenta em primeira mão os principais lançamentos e tendências de brinquedos, 
oferece conteúdo especializado e promove o relacionamento entre profissionais. 

 

Sobre a ABRINQ   

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos - ABRINQ é a entidade de classe de representação 
oficial da indústria e do setor de brinquedos.  

Sobre a Francal Feiras 

Desde 1969, a Francal Feiras é sinônimo de negócios e pioneirismo. Com mais de cinco décadas de 
atuação, é uma das maiores e mais tradicionais promotoras de eventos do país, com capital 100% nacional. 
Os negócios originados pelos 12 eventos de seu portfólio movimentam a economia e contribuem para o 
desenvolvimento de todas as regiões do Brasil. 

  

https://francalfeiras.com.br/protocolo-de-seguranca-sanitaria/?utm_source=Release&utm_medium=Organico&utm_campaign=Abrin2022&utm_id=CampanhaOrganica
https://francalfeiras.com.br/?utm_source=Release&utm_medium=Organico&utm_campaign=Abrin2022&utm_id=CampanhaOrganica
http://www.abrinq.com.br/


                                                                                 
 
 

LANÇAMENTOS DAS MARCAS EXPOSITORAS 
 

 

 

SERVIÇO 

ABRIN 2022 – 38ª Feira Internacional de Brinquedos 

De 13 a 16 de março, das 10h às 20h 

Local: Expo Center Norte (traslado gratuito de ida e volta a partir da estação Portuguesa-Tietê da 

linha 1 Azul do Metrô – Saída D) 

Promoção/Patrocínio: ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

Organização/Negócios: Francal Feiras 

Informações: (11) 2226-3100 e atendimento@francal.com.br 

Evento exclusivo para lojistas e profissionais do setor. Não é permitida a entrada de menores 
de 12 anos, mesmo acompanhados (exceto lactentes com até 24 meses e Influenciadores 
autorizados pela organização) 

Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades:  

Instagram | Facebook | Youtube | LinkedIn 

 

Informações para a imprensa: 

Primeira Página | Assessoria de Comunicação e Eventos 

www.ppagina.com - Telefone (11) 99475-0413  

Rua Loefgreen, 579 | Vila Mariana | 04040.030 | SP/SP 

Jornalista Responsável: Luiz Carlos Franco  

ppagina@ppagina.com 

 

Relacionamento com Influenciadores 

Carlos Eduardo Lopes  

redacao.carlos@ppagina.com 

 

Produtos/Lançamentos 

Fabiana Cardoso  

redacao.fabiana@ppagina.com 

Março/2022 
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