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FENAOSTRA 2017 

O artesanato volta a ter representatividade na Fenaostra, apresentando o Feito a Mão da 
nossa cidade. 

Apresentar qualidade e diversidade de produtos fazendo do espaço um corredor Multi 
Cultural e atrativo para todos que visitem a Fenaostra. 

É a oportunidade que o artesão espera para mostrar o seu trabalho, trazendo e 

lançando novidades  para decoração de natal e presentes, as quais o público já espera. 

Participar da Fenaostra é uma vitrine para o artesão, e uma oportunidade para os visitantes 

de comprar um produto diferenciado, artesanal e produzido com muito carinho pelos 

artesãos. É necessário o comprometimento da equipe de avaliação, pois o sucesso está 

justamente na qualidade do que for selecionado, recuperando o espaço privilegiado que a 

Fenaostra proporciona e que já teve seus anos dourados, é importante para os artesãos e 

apostamos no novo espaço, onde passa do Gari ao Embaixador, e está no coração da 

cidade. Outro fator importante é o horário em período integral, oportunizando melhores 

vendas a todos, bem como a divulgação do seu trabalho. 

A mudança da Fenaostra este ano é radical e ousada e temos a responsabilidade de 

mostrar o melhor do nosso produto artesanal, ajudando a elencar o sucesso da mesma, para 

isso é necessário comprometimento de todos. 

ARTESANATO NA FENAOSTRA 2017 

DATA -11 a 15 de Outubro 

LOCAL- Largo da Alfândega 

HORÁRIO - das 10h à 23h 

Art 1º- DOS CRITÉRIOS 

A FENAOSTRA acontece este ano no Largo da Alfândega, e disponibilizará 24 espaços de 

2x2 m para o Artesanato, e 03 espaços pra Gastronomia (doces) podendo sofrer alterações. 

Os tipos de artesanato aceitos são: 

Referência Cultural; Artesãos ao vivo; Decorativos; Utilitários; Infanto-juvenil; 

Diversos; Artes Plásticas.  

Gastronomia (cocadas, cup cake, docinhos, palha italiana, trufas, bolo de pote, caldo de 

cana, paletas, churros etc.). 

Art 2º- COMO PARTICIPAR 

Os interessados deverão preencher ficha de inscrição específica, no site da PMF - 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/turismo/ e após o preenchimento enviar para o e-mail 

artes.setur@gmail.com. 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/turismo/
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Todos os inscritos passarão por avaliação perante uma comissão, que será soberana na 

decisão. Casos omissos serão decididos pelo Superintendente de Turismo e a Diretora de 

Eventos da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do 

município de Florianópolis.  

 INSCRIÇÃO - De 25/08 a 01/09 pelo site www.pmf.sc.gov.br 

 AVALIAÇÃO - 04/09 das 9h às 18h 

 RESULTADO - 06/09/2017 

 VALOR DO STAND - R$400,00 (quatrocentos reais) pagos até o dia 06 de outubro 

mediante depósito bancário na conta do Fundo Municipal de Turismo de Florianópolis, 

Caixa Econômica Federal, Agência 1877, Operação 006, Conta Corrente 908-4, 

CNPJ sob nº 19.888.829.0001/09 em nome do Fumturf Eventos P. N. Quirido. 

 DISPONIBILIDADE DE STANDS: PREVISTOS 24(vinte e quatro) para artesanato e 

03 (três) para gastronomia (pode aumentar ou diminuir); 

 Em caso de desistência, não será devolvido o valor pago. 

 Ter participado das edições anteriores não servirá como critério;  

 Os artesãos selecionados terão que cumprir os horários e regulamento estabelecidos 

pela organização; 

 Não será permitida revenda de produto; 

 O artesão selecionado é quem deverá estar no espaço, podendo ter um auxiliar 

para EVENTUAIS necessidades; 

 Somente poderá ser comercializado o que for aprovado pela Comissão; 

 O resultado será publicado no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis e no 

facebook da Setur no dia 06/09; 

 Os artesãos selecionados que não conseguirem classificação para entrar no primeiro 

momento, ficarão em lista de espera; 

 Para a gastronomia, serão disponibilizados espaços para doces; 

 Os stands são de 2 x 2 m², e NÃO poderão ser divididos . 

 Será possível expor no máximo de 03 técnicas por artesão; 

Art 3º - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

A comissão de avaliação será composta por servidores da Secretaria Municipal de Turismo 

e técnicos convidados. 

Art 4º - DA AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita no dia 04/09/2017 na Passarela do Samba Nego Quirido, por ordem 

de chegada, a partir das 9 horas até as 12 e das 13:30 às 17 horas, no Prédio Nega Tide, 

piso térreo (Entrada pelo portão depois do final do Centro Sul) 

OBS - Aconselhamos levar água e lanche, pois o processo de avaliação pode 

demorar. 
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O artesão deverá levar a documentação solicitada abaixo e o material apto a ser avaliado.  

NÃO SERÁ FEITA AVALIAÇÃO DE QUEM NÃO ESTIVER COM A DOCUMENTAÇÃO 

COMPLETA. 

PARA TODOS 

 Fotocópia nítida e colorida dos trabalhos; 

 Fotocópia do RG, CPF e Comprovante de Residência; 

 No caso de estrangeiros, visto de permanência no País; 

ARTESANATO: 24 ESPAÇOS 

 O material que vai querer comercializar na Fenaostra; 

 Sugere-se que a amostra não esteja suja; 

 Sugere-se levar o que tem de melhor; 

 Será avaliado: criatividade, originalidade, acabamentos, apresentação, produto final; 

GASTRONOMIA: 03 ESPAÇOS 

 Ter curso de manipulação de alimento em dia (levar fotocópia); 

 Ter atestado de saúde (levar fotocópia). 

ART. 5o. - Os casos omissos serão avaliados pelo Superintendente Municipal de Turismo ou 

pela Diretora de Eventos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 18ª FENAOSTRA 

Nome Completo: 

__________________________________________________________________________ 

Endereço__________________________________________________________________

Bairro_________________________________________________CEP 

Telefone____________________ Celular_________________________________________ 

Reside em Florianópolis há quanto tempo?  

CPF                                    RG______________________________ VISTO VAL__________ 

Tem MEI (Micro Empreendedor Individual)? sim (  )  não (  ) número ___________________ 

Há quanto tempo faz Artesanato? ________________ Participa de alguma Feira? sim (  )  

não (  ) QUAL? __________________________________________ 

Onde comercializa seus produtos?_______________________________________-_______ 

Trabalha sozinha (o)? sim (  )  não (  ) quem ajuda é da família? sim (  )  não (  ) 

assalariado? sim (  )  não (  )  

Produtos a serem apresentados 

1_________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________ 

GASTRONOMIA  

Atestado de saúde? sim (  )  não (  ) 

Curso de Manipulação de Alimentos? sim (  )  não (  ) 

Já participou de alguma Fenaostra? sim (  )  não (  ) 

Afirmo que as declarações aqui registradas são verdadeiras. 

 

Assinatura - ________________________________  

Data - ___/___/2017 


