
Considerando que a atividade de confecção e comercialização de artesanatos, configura-

se atividade inerente aos povos indígenas, a Comissão Nacional de Infraestrutura da 6ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena (VI CNSI), abre seleção para exposição e 

comercialização de artesanatos indígenas durante a etapa nacional da VI CNSI, que será 

realizada em Brasília-DF, entre os dias 27 e 31 de maio de 2019.  

 

DOS OBJETIVOS 

A realização da Feira de Artesanato que será exposta na 6ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena tem os seguintes objetivos: proporcionar aos artesãos indígenas com 

representação dos 34 DSEI´s, a divulgação e comercialização dos produtos artísticos e 

artesanais, realizando trocas de experiências e agregando a valorização da cultura 

indígena desenvolvida por esses profissionais; oferecer aos participantes a oportunidade 

de contato com a Arte e a Cultura indígena por meio dos trabalhos expostos; promover o 

intercâmbio e divulgar diferentes técnicas artesanais e formas de trabalhos manuais e 

individuais, de diferentes povos e etnias indígenas; incentivar a produção cultural 

indígena a partir do manejo e uso sustentável dos recursos naturais de seus territórios. 

 

DO OBJETO 

O critério para distribuição dos expositores serão os Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI), além da SESAI Brasília, sendo 35 espaços confeccionados em 

bambu/madeira tamanho 2m x 2m. 

A Feira de Artesanatos da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena será realizada de 

27 a 31 de maio de 2019, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, sito a EPIG 

s/n Asa Sul, Brasília – DF. 

 

DA SELEÇÃO  

As organizações indígenas ou pessoas físicas devem enviar manifestação de interesse, até 

o dia 30 de janeiro de 2019, acompanhada de fotos dos produtos, para o e-mail 

sextacnsi@saude.gov.br 

Nos lugares em que houver grande número de interessados, será repassado ao respectivo 

DSEI/Condisi para que apoie na organização e seleção; 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

Não será permitida a participação de delegados da 6ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena como expositores da feira de artesanatos. 

mailto:sextacnsi@saude.gov.br


Os espaços não preenchidos, serão repassados aos DSEI que demonstrarem interesse e 

necessidade de ocupação de outros stands.  

Os artesãos participantes devem responsabilizar-se pelo aporte de recursos necessários 

para cobrir todos os custos (transporte, hospedagem e alimentação) referentes à sua 

participação na Feira de Artesanato, devendo cada um arcar com despesas diretas e 

indiretas relacionadas à guarda e segurança dos produtos expostos.  

Cada espaço deverá ter, no mínimo, 02 (dois) participantes para revezamento durante a 

realização de feira. 

Não há impedimento para que, no mesmo espaço, estejam expostos trabalhos de povos e 

etnias diferentes, desde que os itens acima sejam respeitados. 

 

 


