PLANTA DO ESPAÇO DAS VITRINES CULTURAIS

O que é?
É o Artesanato brasileiro na Copa do
Mundo FIFA 2014.
Serão selecionados até 60 mil peças
para exposição e venda em 7 cidades
que recebem os jogos da Copa,
de 12 de Junho a 13 de Julho de 2014.

Onde irão acontecer?
As exposições e vendas acontecerão
dentro dos espaços FIFA Fan Fest e
outros espaços culturais em
Manaus/AM, Salvador/BA, São
Paulo/SP, Belo Horizonte/MG,
Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e Porto
Alegre/RS.

Como se inscrever?
Você pode se inscrever até o dia 06 de abril de duas
maneiras:


Por Correios: Por SEDEX ou carta registrada, com
data de postagem até o dia 06 de abril. Clique
aqui http://migre.me/igxxo e imprima os
documentos. Preencha os documentos e anexos,
assine, coloque as fotos no envelope e mande
para o endereço:

EDITAL VITRINES CULTURAIS
Secretaria da Economia Criativa – Ministério da Cultura
SCS Qd. 09, lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre B, 11º
andar. CEP: 70.308-200 Brasília-DF



Pela internet: No site
sistemas.cultura.gov.br/propostaweb seguindo o
passo a passo explicativo no final deste
documento.

Quem pode participar do edital?
Artesãos (pessoa física), de nacionalidade brasileira;
Grupos, associações e cooperativas de artesãos (pessoa jurídica).

Que tipo de artesanato posso inscrever?
Artesanato tradicional e popular que represente a
diversidade e a identidade cultural brasileira e que
se utilize dos seguintes materiais:
Areia
Argila (barro): argila de bola (ball clay), grés, terracota ou argila
vermelha, massa para louça (faiança), argila e polímero, porcelana
Metal: prata, ouro, bronze, ferro
Borracha
Conchas e escamas de peixes; penas, cascas de ovos e crina de cavalo;
Couro, peles, chifres, ossos, dentes e cascos
Fibras naturais: bambu, ratan; e também papel
Madeira
Pedras: preciosas, semipreciosas
Sementes, casca, raízes, flores e folhas secas
Têxteis: algodão, seda, linho;
Vidro.

E o que não posso inscrever?
 roupas - exceto se for renda ou
exceto indumentárias do patrimônio
imaterial e folclore brasileiro;
artigos alimentícios
de clube de luta

buzinas e cornetas
armas de todos os gêneros
(inclusive facas)
cartões postais

Quantas peças deverei produzir?

Você deve dizer na ficha de
inscrição quantas peças consegue
produzir entre os dias 16 de abril e
07 de maio (23 dias).

A partir disso, a comissão de
seleção das peças vai definir a
quantidade que você vai produzir e
as cidades onde serão expostas e
vendidas.

Minhas peças serão compradas
pelo Ministério da Cultura?
Não. As peças serão vendidas em
consignação.
As que não forem vendidas serão devolvidas.
O Ministério da Cultura e a Secretaria de
Micro e Pequena Empresa vão oferecer as
seguintes facilidades para o artesão:
Espaço físico
Pessoal para venda
Montagem da exposição
Transporte e Logística

E posso inscrever mais de uma peça?
Sim. Os artesãos ou grupos poderão
inscrever mais de uma peça, porém para
cada peça seja deverá ser feita uma inscrição
diferente.

Posso colocar na peça a marca da FIFA,
da Copa ou dos patrocinadores?
Não, não é permitido.
Nenhum produto pode ter o nome ou imagem da FIFA, nem
da Copa do Mundo FIFA 2014 ou de patrocinadores e
concorrentes.

A inscrição no Edital tem custo?
Não. A inscrição não tem nenhum custo.
Porém, se você for selecionado vai ter que se
responsabilizar por:
preparar a embalagem da peças
enviar para os locais indicados pelo ministério
para recebimento das peças na região

Qual a data limite para entregar as
peças selecionadas?
Após divulgação do resultado da Seleção pelo site www.cultura.gov.br,
as peças deveram ser entregues até dia 08 de Maio de 2014.

Pra onde devo enviar as peças?
Os selecionados serão contatados pelo MinC para a
informação desse endereço

Quem coloca os preços nas
peças para comercialização?
Os Artesãos, os Grupos Produtivos, as
Associações e Cooperativas de Artesão

Como vou receber o Dinheiro pela
peças vendidas?
O pagamento se dará por
transferência bancária ou depósito em
conta corrente entre 21/07/14 e
28/11/14.

Como recebo de volta as
peças que não foram
vendidas?
As peças serão devolvidas até o dia 12
de agosto de 2014, no mesmo local para
onde foram enviadas.
Os organizadores entrarão em contato
para orientar sobre a devolução.

O que é o SICAB?
É o Sistema de Informações Cadastrais do
Artesanato Brasileiro (SICAB). Ele foi criado
para identificar os artesãos que hoje trabalham
no Brasil. O cadastro é realizado
presencialmente pelas Coordenações Estaduais
do Artesanato do PAB em cada estado.

Tenho que me cadastrar
para me inscrever no edital?
Não. O Ministério da Cultura pedirá o
número de cadastro no SICAB somente se
você for selecionado e vai orientar como
realizar este cadastro.

PASSO A PASSO SOBRE COMO SE INSCREVER!

Inscrição pelos Correios!








Clique aqui http://migre.me/igxxo e imprima os documentos
Preencha todos os documentos e anexos e assine
Retire na sua certidão negativa pedida no edital
Não esqueça de colocar as 6 fotos também
Importante: o envelope precisa ser até o dia 06 de abril. As datas
de postagem depois disso não serão aceitas
Tudo pronto! Agora mande o envelope para o endereço:

EDITAL VITRINES CULTURAIS
Secretaria da Economia Criativa – Ministério da Cultura
SCS Qd. 09, lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre B, 11º andar.
CEP: 70.308-200 Brasília-DF

Inscrição pelo Site!
1. Se você ainda não é cadastrado no sistema SALIC Web:










Entre na página http://sistemas.cultura.gov.br/propostaweb/ e clique na figura
SALIC Web
Uma nova tela se abrirá. Lá, clique na opção "Não sou cadastrado"
Na nova tela "Cadastrar Novo usuário", preencha os campos com seu CPF, nome
completo, data de nascimento e email (duas vezes para confirmar)
Depois de preencher tudo, clique em "Incluir”
Você receberá no email cadastrado uma mensagem com sua senha temporária.
Anote sua senha temporária!
Entre na página
http://sistemas.cultura.gov.br/propostaweb/ctrLogin/ctrLogin.php
Uma nova tela se abrirá. Lá, insira seu email cadastrado (login ) e senha
temporária e clique no botão LOGIN.
Uma nova janela se abrirá e você deverá mudar sua senha e preencher também
com seus dados complementares. Pronto! Você está cadastrado no sistema
SALIC Web!

Inscrição pelo Site!
2. Se você já está cadastrado no sistema SALIC Web:
 Vá na página http://sistemas.cultura.gov.br/propostaweb/ e clique na figura SALIC
Web
 Uma nova tela se abrirá. Lá, insira seu email (login ) e senha SALIC Web e clique no
botão LOGIN
 Nas opções da aba "Proposta Cultural", clique em "Edital”
 Para iniciar, clique no botão "Novo”
 Insira seu CPF (em caso de pessoa física) ou seu CNPJ ( em caso de associação,
cooperativa ou outros entes jurídicos)
 Leia as condições e marque o "De acordo". Clique em "Confirmar" para prosseguir.
 Na página Resultado Consulta de Edital, clique no sinal de + no botão
"Chamamento Público“
 Você verá o botão "Economia Criativa". Clique denovo no sinal de +
 Aparecerá para você os detalhes do edital No. 2, Vitrines Culturais, informando
também o prazo de inscrição. Clique no número "2" (em azul), abaixo de "No.
edital" e inicie sua inscrição respondendo ao questionário!

O que preciso enviar no momento da
inscrição?

 Formulário de inscrição preenchido (Anexo I do
Edital)
 3 fotos da peça, de diferentes ângulos, com boa
iluminação
 3 fotos das etapas de produção da peça
 Certidão negativa de débitos junto à União
 Não se esqueça de preencher os anexos com os
seus dados e assinar todos os anexos!
Atenção: Não esqueça de preencher e assinar
todos os documentos!

Como tirar minha certidão negativa?
Tirar a sua certidão negativa é muito fácil.
A certidão garante que você não tem nenhuma dívida com o Governo. A
maneira mais fácil de conseguir a certidão é pela internet. Você precisa de
um computador com acesso à rede.
Clique em www.receita.fazenda.gov.br
Abrirá uma nova página com opções. Clique
em: “Emissão de Certidão Pessoa Física” ou
“Emissão de Certidão Pessoa Jurídica”, se for um
grupo ou associação
Digite o seu CPF (pessoa física) ou CNPJ
(pessoa jurídica)
Uma imagem de código de segurança
aparecerá na tela do computador. Clique em
"Consultar“
Na tela do computador abrirá a sua certidão
Pronto! Agora é só clicar no botão imprimir se
for mandar por correio ou salvar no seu
computador para fazer a inscrição pelo site

Formulário de Inscrição (Anexo I)
A. Informações gerais sobre o(s) artesão(s) autor(es) da peça:
Nome do Artesão:
N° do SICAB, caso já o possua (será pedido somente se selecionado):
Endereço:
CEP:
Município:
UF:
Telefone:
E-mail:
Outro contato:
B. Ficha técnica da peça:
Nome da peça artesanal:
Breve descrição da peça artesanal:
Tamanho/Dimensão da peça (em cm):
Peso da peça (Kg):
Proposta de preço de comercialização da unidade da peça (R$):

Funcionalidade da peça artesanal:
( ) Decorativa
( ) Adorno e/ou acessório adereço (vestuário, jóias/bijuterias)
( ) Educativo
( ) Lúdico
( ) Religioso/ Místico
( ) Utilitário
( ) Outro: ________________________________
Materiais utilizados:
(Relacione TODOS os materiais usados na produção da peça artesanal e suas origens)
C. Informações sobre a produção:
Breve descrição do processo de Produção:
(Especifique se cada passo se realiza manualmente ou por meio de instrumentos)
Técnica utilizada:
Local de produção:
( ) Própria residência (Produtor individual e/ou negócio de família)
( ) Associação
( ) Cooperativa
( ) Centro de artesanato
( ) Outros ________________________
Capacidade de Produção (número de peças que podem ser produzidas):
Por semana: _______
Por mês: __________
Para os espaços do Projeto Vitrines: _______
_______________________________________________________________
(Assinatura e nome do artesão autor da peça ou representante do grupo de produção)

Quais são os anexos que devo mandar?
 Preencha e assine o formulário de inscrição (Anexo I)
 Preencha e assine o Termo de Compromisso – Pessoa Física (Anexo II)
ou Pessoa Jurídica: associações e cooperativas de artesãos (Anexo III)
 Preencha e assine a Carta que declara que você é representado por
um Grupo, Núcleo, Associação ou Cooperativas de Artesãos – Pessoa
Jurídica (Anexo IV)
 Preencha e assine a Declaração de Uso de Imagem, que autoriza o
Ministério a usar a foto da sua peça para o catálogo e publicidade do
projeto (Anexo V)
 Preencha e assine o Termo de Autorização de Venda Consignada
(Anexo VI)
Não se esqueça da certidão negativa de débitos junto à União!

Onde tiro dúvidas sobre o edital?
Por meio do e-mail vitrinesculturais2014@cultura.gov.br
Para dúvidas e informações, por favor, contate:
(61) 2024-2987 (Hugo) ou
(61) 2024-2773 (Elzilane)
SEC - SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA/ MINISTÉRIO DA CULTURA
SCS, Quadra 09, Lote C, Torre B - 11° andar - Ed. Parque Cidade Corporate
Informações: vitrinesculturais2014@cultura.gov.br
OU

Nas coordenações do Programa do Artesanato Brasileiro no seu estado
Nas superintendências do IPHAN na sua região
Nas representações do Ministério da Cultura na sua região

