
Feira   Virtual   de   NATAL   da   Justiça   Federal   
  

1. QUEM   PODE   PARTICIPAR?   
  

Artesãos,  artistas,  cozinheiros  ou  outros  interessados  em  expor  seu  trabalho  aos             
magistrados,  servidores  e  visitantes  que  transitam  na  página  eletrônica  da  Justiça  Federal  do  Rio                
Grande  do  Sul.  Salientamos  que  somente  será  permitida  a  participação  de  expositores  de               
produtos   ARTESANAIS.   

Para   participar   é   necessário   possuir:     
● Página   ou   perfil   em   rede   social   (Facebook,   Instagram,   websites,   blogs,   etc.)   
● Meio   de   pagamento   eletrônico   (conta   para   depósito,   máquina   de   cartão,   etc)   

● Meio   para   entrega   do   produto   (correio,   motoboy,   etc.)   
  

Informamos  que  a  JFRS  não  dispõe  de  equipe  que  possa  realizar  a  criação  de  sites  ou                  
auxiliar  na  criação  de  conta  para  pagamento   online ,  sendo  da  responsabilidade  de  cada  expositor                
providenciá-los,  até  a  data  de  inscrição  no  evento.  A  JFRS  também  não  intermediará  pagamentos                
ou   entregas   de   produtos,   devendo   estes   ser   combinados   entre   expositor   e   comprador.   

  
  

2. COMO   SERÁ   A   FEIRA?   
  

A  feira  será  totalmente  virtual,  por  meio  de  evento  na  rede  social  Facebook,  hospedado                
pelo  perfil  do  iNOVATCHÊ,  laboratório  de  inovação  da  JFRS.  O  evento  será  público,  ou  seja,                 
mesmo   quem   não   tenha   conta   no   Facebook   poderá   ver   o   evento.     

A  JFRS  fará  a  divulgação  do  evento  para  seus  servidores,  magistrados,  estagiários  e               
terceirizados,  por  meio  de  seus  canais  internos  de  comunicação,  e  em  sua  página  da  internet,                 
para   o   público   em   geral.   

A  JFRS  criará  uma  publicação  para  cada  um  dos  expositores,   que  será  o  seu  “estande                 
virtual” ,  que  contará  com  a  identificação  e  endereço  eletrônico  do  expositor,  cinco  fotos  de  seus                 
produtos  e  até  dez  palavras-chave  que  identificam  os  tipos  de  produtos,  materiais  e  técnicas                
empregados   pelo   expositor.     

 Para  que  os  compradores  localizem  os  produtos  de  seus  interesses,  os  “estandes  virtuais”                
serão  indexados  com  palavras-chave  ( hashtags ),  organizados  pela  JFRS.  Os  expositores            
enviarão  fotos  de  seus  produtos  e  link(s)  para  sua(s)  página(s),  e  escolherão  os   hashtags   mais                 
apropriados   para   identificar   seus   produtos.   

  
  

3. QUANDO   SERÁ   A   FEIRA?   
  

O   período   do   evento   no   Facebook   será   de     
30   de   novembro   a   13   de   dezembro   de   2020.   

  
A  feira  será  virtual  e  acontecerá  por  meio  da  exposição  dos  produtos/serviços  (via               

publicações  no  evento  do  Facebook  criado  especialmente  para  esse  fim),  mas,  também,  por  meio                
da  interação  das/os  expositores  com  os  interessados.  Assim,  os  estandes  poderão  ser  “visitados”               



virtualmente  durante  as  24  horas  do  dia,  durante  toda  a  duração  do  evento.  Recomenda-se  que                 
os  expositores  destinem  algum  período  do  dia,  enquanto  a  feira  estiver  acontecendo,  para               
responder  aos  interessados,  comentar  suas  publicações,  convidar  pessoas  para  visitarem  os             
estandes   e   movimentar   o   seu   espaço   no   evento.   

  
● Os   expositores   e   visitantes   poderão   comentar   e   compartilhar   postagens,   com   o   

cuidado   dos   tópicos   estarem   relacionados   ao   tema   da   feira.   
  

● O   administrador   do   evento   poderá   suprimir   conteúdos   excessivos,   ofensivos   ou   que   
não   tenham   relação   com   o   contexto   da   feira.   

  
● O   administrador   poderá   excluir   o   expositor,   sem   a   devolução   da   inscrição,   em   caso   

de   fato   grave   que   atente   contra   o   bom   andamento   e   o   objetivo   final   da   feira.   
  

Os  dez  (10)  estandes  virtuais  mais  curtidos  receberão  uma  premiação  especial  da  JFRS.               
Conforme  descrito  no  item  2,  é  considerado  “estande  virtual”  a  publicação  inicial  realizada  pelo                
iNOVATCHÊ,   com   as   cinco   (5)   fotos,    hashtags    e   o   contato     de   cada   expositor.   

  
  

4. VÃO   SER   FEITAS    LIVES    DURANTE   A   FEIRA?   
  

Serão  realizadas,  durante  os  dias  úteis  da  feira,  transmissões  ao  vivo  ( LIVES)  com               
oficinas,   painéis   temáticos   e   rodas   de   conversa,   nos   seguintes   formatos:   

● Oficina  de  Artesanato:  relacionadas  aos  produtos  comercializados  e  conduzidas  com  a             
participação  dos  expositores  da  feira,  onde  poderá  ser  apresentada  confecção  total  ou              
parcial  de  um  produto,  ou  feita  a  demonstração  de  uma  técnica,  com  perguntas  e                
respostas   ao   vivo.     

● Painel  Temático:  mediado,  sobre  assuntos  diversos,  como,  por  exemplo,  de  “alimentação             
e  saúde”;  “artesanato  como  forma  de  terapia”;  “vivendo  de  artesanato”;  “processo  criativo”,              
“utilização  de  materiais  recicláveis”,  etc.,  que  poderão  contar  com  os  expositores  da  feira               
que   se   dispuserem   a   debater   e   com   eventual   participação   de   convidados.     

● Roda  de  Conversa:   mediada,  sobre  temas  diversos,  relacionados  à  produção,  divulgação,             
comercialização  e  distribuição  de  produtos  artesanais,  como,  por  exemplo,  “marketing            
digital”,   “logística”,   “desafios   da   produção   de   artesanato   na   pandemia”.     

  
Serão  utilizadas  as  plataformas  Zoom  da  Seção  Judiciária  e  Facebook  para  as              

transmissões.  Para  participar,  preencha  os  campos  específicos  no  formulário  de  inscrição.  A              
administração  da  feira  organizará  os  eventos  de  acordo  com  as  manifestações  de  interesse  dos               
artesãos   e   disponibilidade   de   meios.   
  
  

5. COMO   FAÇO   PARA   PARTICIPAR?   
  

Os   expositores   deverão   responder   ao   FORMULÁRIO   DE   INSCRIÇÃO   
  até    sexta-feira   20/11   às   23:59    impreterivelmente,     

clicando   no   link   abaixo   e   respondendo   com   as   seguintes   informações:   

☛     https://forms.gle/ZN8QXEU4CFCUCZaS7     
  

Para   responder   ao   formulário,   é   necessário   ter   uma   conta   Google,   que   você   pode   
criar   gratuitamente   em     https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=pt-br   



● Nome,   e-mail   e   telefone   (whatsapp)   do   expositor.   
● Nome   para   o   ESTANDE.   
● Endereço   da   página   ou   perfil   do   expositor   (Facebook,   Instagram,   websites,   blogs,   etc.).   
● Cinco   (5)   fotografias   dos   produtos   artesanais   para   exposição   na   feira   virtual.   
● Até   dez   (10)   palavras-chave   descrevendo   as   técnicas   e   tipos   de   produtos   expostos,   

baseados   na   listagem   anexa.   
● Manifestação   de   interesse   e   disponibilidade   para   participar   das    LIVES    da   feira.   
● Comprovante   de    doação   no   valor   de   R$   50,00    (cinquenta   reais).   A   título   de   inscrição,   os   

expositores   deverão   fazer   uma   doação   de   R$   50,00   para   ações   sociais   da   Justiça   Federal   
em   parceira   com   a   AJUFERGS   (Associação   dos   Juízes   Federais   do   Rio   Grande   do   Sul,   
saiba   mais   em    https://www2.jfrs.jus.br/cuiasolidaria/    ).   

Banco:   Sicredi   
Código   do   banco   748   
Agência   0116   
Conta   corrente   52700-4   
CNPJ   07.561.031/0001-60   
AJUFERGS   

  
Após  o  recebimento  e  verificação  das  informações,  entraremos  em  contato  por  e-mail,              

confirmando  a  inscrição.  A  JFRS  poderá  criar  um  grupo  de  Whatsapp  para  divulgação  aos                
expositores  de  informações  relacionadas  à  feira.   Não  serão  validadas  inscrições  incompletas             
ou   fora   do   prazo.   
  

 Anexo   -   LISTAGEM   DE   SUGESTÕES   DE   PALAVRAS-CHAVE   
  

  

MATERIAIS   /   TÉCNICAS   ACESSÓRIOS   ALIMENTAÇÃO   DECORAÇÃO   

ALGODÃO   
BORDADO   
CARTONAGEM   
CERÂMICA   
CONFEITARIA   
COSTURA   
COURO   
CROCHÊ   
CULINÁRIA   
E.V.A   
ENVELHECIMENTO   
FELTRO   
GESSO   
MACRAMÊ   
MADEIRA   
M.D.F.   
MOSAICO   
OURO   
PADARIA   
PAPEL_MACHÊ   
PATCHWORK   
PEDRARIA   
PINTURA   
PRATA   
RECICLAGEM   
RESINA   
TEAR   
TECIDO   
TRICÔ   

AGENDAS   
BIJOUTERIAS   
BOLSAS   
CADERNOS   
CANETAS   
CHAVEIROS   
CARTEIRAS   
ECHARPES   
HIDRATANTES   
LAÇOS   
LENÇOS   
NECESSAIRES   
PERFUMARIA   
PORTA-BIJUS   
PORTA-REMÉDIOS   
NIQUELEIRAS   
SEMIJOIAS   
TIARAS   
  

AMANTEIGADOS   
BALAS   
BISCOITOS   
BOLOS   
BOLOS_INTEGRAIS   
BRIGADEIROS   
CEIA_NATAL   
CHOCOLATES   
CONFEITOS   
CUPCAKES   
DOCES   
GELÉIAS   
ORGÂNICOS   
PÃES   
PANETONES   
PIZZAS   
SALGADOS   
TORTAS   
  

ALMOFADAS   
AROMATIZADORES   
CACHEPÔS   
CAIXAS   
CANECAS   
CAPAS   
CAPELINHAS   
CESTAS   
DIFUSORES   
ENFEITES   
MALETAS   
MATEIRAS   
ORGANIZADORES   
PANOS_PRATO   
PUXA-SACOS   
QUADROS   
RELICÁRIOS   
SABONETES   
SACHÊS   
TALHERES   
TAPETES   
  
  
  

OUTROS   
  

BONECOS   
BRINQUEDOS   
ENXOVAL   
JOGOS   
  


