A Semana do Artesão é realizada anualmente pela Fundação de Cultura
de Mato Grosso do Sul com o apoio das entidades representativas dos artesãos
de MS, Sectur e Sebrae/MS. É o principal evento de celebração do dia do artesão
(19 de março) no Estado. Consiste em um momento de articulação e
fortalecimento

dos

laços

entre

os

profissionais

do

artesanato,

seja

individualmente ou por meio de suas entidades representativas. Através da
Semana do Artesão, o poder público rende homenagens a esses profissionais
às suas obras: o artesanato diverso e criativo que é uma das expressões da
cultura sul-mato-grossense.

Programação: Todas as Palestras e Oficinas são gratuitas.
Artesãos homenageados em 2020: Elizabeth Marques e Carmen Barcelos.
Data: 19 de março / sexta-feira
Abertura da 13.º Semana do Artesão Online.
Local: Auditório do Sebrae/MS.
Apresentação Cultural: Gideão Dias.
Noite Cultural: 18:00 horas
Feira Mãos que Criam Online: dias 19 a 26 de março.
Transmissão:
Facebook: @fundacaodeculturams | @sebrae.msul
Youtube: @fundacaodeculturamsoficial | @canalsebraems

Público alvo: artesãos de MS e público em geral.

Data: 22 de março / segunda-feira
Palestras virtual
Tema: As vantagens de ser um Microempreendedor Individual
Data: 22/03/2021
Horário: 15 horas
Inscrição: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/15a67027-f46c-49f2-85004f15bd4c68de/as-vantagens-de-ser-um-microempreendedor-individual

Palestrante: Hudson Garcia da Silva
Público Alvo: Artesãos de MS
Assuntos a serem abordados:
O que é o MEI;
Vantagens de ser um MEI;
Acesso a serviços financeiros;
Perguntas e Respostas.
Palestras virtual
Tema: Mercado de compras Institucionais para MEI
Data: 22/03/2021
Horário: 18 horas
Inscrição: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/76382738-169e-41ad-8dd6f706c58866c3/mercado-de-compras-institucionais-para-meis

Palestrantes: Hudson Garcia da Silva
Público Alvo: Artesãos de MS
Assuntos a serem abordados:
- Explicar sobre as vantagens de se participar das compras públicas;
- O que são editais exclusivos para MEIs;

- O que são editais de cota para Pequenas, Micro e MEIs.
- Possibilidades de subcontratação de MEIs em investimentos públicos;
- Informações importantes para ser um fornecedor em compras públicas.
Palestras virtual
Tema: Tratamento Tributário do artesanato de MS / SEFAZ
Palestrante: Caroline de Cassia Sordi - Auditora Fiscal da Receita Estadual
Data: 23/03/2021
Horário: 09 horas
Inscrição:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/a39972eb-07c1-4d36-aa9be8bafe9f8605/tratamento-tributario-do-artesanato-de-ms

Público Alvo: Artesãos de MS
Assuntos a serem abordados:
- Limitação quanto a emissão de Nota Fiscal
- Exigência de Inscrição Estadual para o artesão
-Cobrança de ICMS
- Cobranças sobre aquisição de matéria-prima

Data: 23 de março/ terça-feira
Palestras virtual
Tema: Como iniciar e vender pela Internet
Data: 23/03/2021
Horário: 15 horas
Inscrição:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/420aebb1-3d00-4461-aac6aabcc8003d66/como-iniciar-a-vender-pela-internet

Palestrante: Antônio Cézar Reis Barros
Público Alvo: Artesãos de MS
Assuntos a serem abordados:
- Desmistificando o Comércio Eletrônico
- Marketplaces, o que são?
- Tipos de marketplaces
- Classificados Online
- Entregas de produtos (Correios, Transportadoras)
- Captação de Pagamentos

Palestras virtual
Tema: Utilização de Redes Sociais para comercialização de Peças
Artesanais.
Data: 23/03/2021
Horário: 18 horas
Inscrição:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/b54f7755-8341-4e9c-8dc752c4a6dfb93d/utilizacao-de-redes-sociais-para-comercializacao-de-pecas-artesanais

Palestrante: Antonio Cézar Reis Barros
Público Alvo: Artesãos de MS
Assuntos a serem abordados:
- Recursos disponíveis nas Redes Sociais
- Loja do Instagram
- Marketplace do Facebook
- Google Meu Negócio – Como anunciar produtos
- Tirando fotos com qualidade para vitrines virtuais
- Editando posts para redes sociais

Data: 24 de março/quarta-feira
Palestras virtual
Tema: Boas práticas para embalagem do artesanato.
Data: 24/03/2021
Horário: 15 horas
Inscrição:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/060bfd0f-eb23-4bb2-b1dcf70a29404a7e/boas-praticas-para-embalagem-de-artesanato

Palestrante: Antonio Cézar Reis Barros
Público Alvo: Artesãos de MS
Assuntos a serem abordados:
- Classificação das Embalagens
- Aspectos Essenciais das Embalagens
- Dicas para embalar produtos artesanais
- Cuidados para transporte
- Tipos de materiais usados nas embalagens
- Identificação para o transporte
- Exemplos de embalagens

Oficinas de Técnicas Artesanais.
Data: 25 de março/quinta-feira

Oficina de Técnica Artesanal de forma virtual.
Tema: Oficina de Papel Machê
Instrutora: Antonia Hanemann
Inscrições:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/c9856739-8c66-4397-b7345a995a0f2a0e/oficina-de-papel-mache

Horário: 08:00 as 12:00
Público Alvo: Artesãos de MS e público em geral.
Inscrições abertas até dia 23/03/2021
Material para oficina:
1 revista (qualquer revista)
1 jornal
Papelão (1caixa qualquer)
látex branco PVA 0,5 litro
fita PVC
Cola Branca
Tintas acrílica coloridas
Verniz acrilex fosco a base de água
Polvilho Doce 2 colheres
Fogão, micro-ondas ou rabo quente para esquentar água
1 panela ou tigela para esquentar água

Oficina de Técnica Artesanal de forma virtual.
Tema: Oficina de modelagem em biscuit.
Instrutora: Beth Marquês
Inscrições:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/12c5b8b6-f0e1-472d-91bfb96d858ff12b/oficina-de-modelagem-em-biscuit

Horário: 14:00 as 17:00
Público Alvo: Artesãos de MS e público em geral.
Inscrições abertas até dia 23/03/2021
Material para a oficina:
MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE

Massa de biscuit

cor branca

2 un. de 250g

Tinta bisnaga xadrez

Ocre e preta

1 de cada

Tinta acrílica ou tecido

Azul, amarelo e marrom

1 de cada

Modelador

1

Espátula

1

Data: 26 de março/sexta-feira

Data: 26 de março/ sexta-feira (matutino)
Oficina Artesanal de Crochê em Amigurumi de forma virtual
Instrutora: Terezinha Fabris
Inscrições:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/09650539-bf37-45be-be343ff7cc4e3c87/oficina-artesanal-de-croche-em-amigurumi-de-forma-virtual

Horário: 08h as 12:00
Público Alvo: Artesãos de MS e público em geral.
Inscrições abertas até dia 23/03/2021
Material para oficina:
MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE

Linha para Amigurumi

cor azul

1 novelo

Linha para Amigurumi

cor verde exército e verde claro

1 novelo

Linha para Amigurumi

cor vermelho

1 novelo

Linha para Amigurumi

cor branco

1 novelo

Linha para Amigurumi

cor amarelo

1 novelo

Linha para Amigurumi

cor marrom escuro

1 novelo

Linha para Amigurumi

cor preto

1 novelo

Linha para Amigurumi

cor bege

1 novelo

Tesoura
agulha de crochê
agulha de tapeçaria
fibra siliconada
olhos com trava

1 unidade
3 mm ou de acordo com o tex do fio

1 unidade
1 unidade

Data: 26 de março/ sexta-feira (vespertino)
Oficina Artesanal de Bordado Criativo de forma virtual.
Instrutora: Gisele Fraga
Inscrições:https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/84eb9d91-32c2-47f2-aee659654e38741f/oficina-de-bordado-criativo-de-forma-virtual

Horário: 14h as 18:00
Público Alvo: Artesãos de MS e público em geral.
Inscrições abertas até dia 23/03/2021
Material para oficina:
MATERIAL

ESPECIFICAÇÕES

meada de linha para bordar

cor azul

meada de linha para bordar

cor verde exercito e verde claro

meada de linha para bordar

cor vermelho

meada de linha para bordar

cor branco

meada de linha para bordar

cor amarelo

meada de linha para bordar

cor marrom escuro

meada de linha para bordar

cor preto

meada de linha para bordar

cor bege

Tesoura
agulhas diversas para bordar

QUANTIDADE

1 unidade
Números 7, 8 ou 9

agulha de tapeçaria
alicates para bijuteria
2 m de fio encerado, ou couro
p/biju, ou fio de algodão
Cor desejada
cores desejadas (brim, sarja ou algodão
tecido de algodão liso
cru)

fibra siliconada
Argola para chaveiro
Caneta magica
Fecho para bijuterias
sementes de açai coloridas
bastidor mini MDF - bijuteria
bolachinha do mesmo tamanho do
mini bastidor

3 unidades

