
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A Feira EcoArte é uma ação do Programa “Itu em suas mãos” que tem como objetivo a realização 
do quarto eixo do programa: a geração de renda. 
O programa “Itu em suas mãos” vem realizando mapeamento, cadastramento, setorização e 
qualificação de artesãos, artistas e produtores ituanos para que possam agregar saberes e valores 
aos seus produtos. Junto aos seus parceiros institucionais, o programa vem qualificando artesãos 
de áreas e segmentos diversos e criando ações que ativam a geração de renda frente ao Turismo 
Cultural e o Patrimônio Criativo. 
 
2. A Feira EcoArte será realizada em parques da cidade, por meio da parceria com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; terá um formato itinerante e sua periodicidade, 
inicialmente, será mensal. 

3. O cadastro será permanente, ou seja, o artesão precisa se cadastrar apenas uma vez no link 
de inscrição e este cadastro será válido para todas as edições. A Secretaria de Cultura e do 
Patrimônio Histórico fará contato prévio para confirmar presença em cada edição, confirmando, 
inclusive, o local de realização. 

4. Os artesãos e produtores serão responsáveis pela exposição dos seus produtos, de forma que 
deverão levar suas mesas, cadeiras e demais utensílios necessários para exposição e venda de 
seus produtos. 

5. A fim de padronizar o formato da feira e sua composição cênica, pedimos que na parte 
superior, frontal e lateral das mesas seja colocado uma saia de tecido chita, de cor e modelo de 
preferência de cada expositor que poderá ser afixada com fita, grampos ou da forma que for 
necessário. O expositor deverá cobrir a mesa com o tecido e cobrir todas as laterais criando uma 
“saia” afixada na própria estrutura da mesa. 

 

 



 

6. O espaço reservado para cada expositor será de 3 (três) metros de largura, não podendo o 
mesmo ocupar dois lugares ou passar da metragem estabelecida. 

7. Os espaços serão demarcados anteriormente e serão ocupados por ordem de chegada, não 
ficando caracterizado a ocupação permanente e nem preferencial de qualquer expositor, a menos 
em casa de deficiência física. 

8. A Feira EcoArte será realizada no horário das 11 às 16h, horário em que será aberta ao 
público. 

9. Os expositores deverão chegar com, pelo menos, 1 (uma) hora de antecedência para 
organização do seu espaço e fazer uso dos espaços disponíveis no horário de sua chegada. 

10. Por se tratar de um projeto itinerante, a Feira EcoArte não terá uma estrutura física fixa, 
portanto não é responsável pela distribuição de água e sanitários, tanto para o público como para 
os expositores; podendo ser disponibilizado banheiros químicos em possíveis edições. 

11. Os pontos de energia poderão ser fornecidos de acordo com cada local de realização das 
feiras e a necessidade deverá ser passada previamente aos organizadores. 

12. Somente será permitido exposição e distribuição de propagandas dos produtos e marcas dos 
expositores, além de selos parceiros do Programa “Itu em suas mãos”. 

13. A divulgação oficial das edições das feiras será feita pelo site da Prefeitura da Estância 
Turística de Itu, além de serem também publicadas no Facebook e Instagram vinculados à 
Prefeitura. Os expositores poderão compartilhar nas redes sociais de sua preferência para ativar 
a divulgação. 

14. Para os interessados em participar da feira, as inscrições ocorrem por meio do Programa Itu 
em suas mãos e podem ser realizadas pelo link https://itu.sp.gov.br/feira-ecoarte/. Desta forma 
podemos ampliar ainda mais a geração de renda, a economia criativa ituana e o patrimônio 
criativo.  

15. A equipe da Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico está disponível através do seu 
canal do WhatsApp (11) 93214-0069, por e-mail: cultura@itu.sp.gov.br e pelo telefone fixo (11) 
4887-9791. 
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