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ARTESANATO TÍPICO
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO: LAURENTINO

Denominação do Artesanato Típico: Bordado Ponto Russo 

Matéria-Prima  do  Artesanato  Típico:  Linha  acrílica,  agulha  própria,  bastidores  (círculos  de 
madeira próprios para o bordado) e tecido.

Nome do Artesão: Inês de Oliveira.

Local de Fabricação do Artesanato Típico e Endereço: 

Na própria casa de Inês, Rua: Antônio Biz, 135 – Laurentino – Telefone (47) 3546 1661.

Breve Histórico do Artesanato Típico: Em 2001 Inês viu o bordado chamado Ponto Russo e ficou 
encantada, logo procurou em Rio do Sul uma pessoa que sabia fazer o bordado e pagou 3 horas de 
curso  que  foram suficientes  para  aprender.  Em 2002  foi  residir  no  município  de  Chapadão  do 
Lageado, onde além de se aperfeiçoar com 40 horas de curso no Senac recebeu certificado e foi 
professora ensinando o bordado para as mulheres em sete comunidades diferentes do município, 
durante 1 ano e 8 meses. Inês sabe fazer e muito bem o ponto russo, trançado em fita, flor em fita, 
ponto cruz, macramé, bordado alemão, tricô e crochê. Participou de várias exposições em Laurentino 
e região do Alto Vale

Principais Características e Técnicas Utilizadas na Fabricação do Artesanato Típico: Inês risca 
o  avesso  do  tecido  encaixa  nos  bastidores  (círculos  de  madeira  próprios  para  o  bordado)  faz  o 
bordado com uma agulha especial de ponto russo, passa cola especial no tecido para não soltar os 
fios.

Peças de Destaque: Borda ramos com flores em cortinas, tapetes, jogos de cama, banho, banheiro    

Local de Comercialização do Artesanato Típico e Endereço:  Na casa de Inês de Oliveira, Rua: 
Antônio Biz, 135 – Centro – Laurentino – Telefone (47) 35461661

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público:  Inês atende todos os dias em sua casa no 
horário comercial, inclusive nos finais de semana. Rua: Antônio Biz, 135 – Centro – Laurentino – 
Telefone (47) 3546 1661.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Artesanato Típico: O bordado Ponto Russo é de baixo 
custo, pois os materiais utilizados são acessíveis (linha e agulhas), fácil de  aprender a confeccionar, 
rápido de fazer, o bordado fica bem cheio e muito bonito, encantador.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Maria Terezinha Avi e Zenir Ferrari

Data de Preenchimento do Formulário: 06 de abril de 2006 


