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ARTESANATO TÍPICO
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO: LAURENTINO

Denominação do Artesanato Típico: Pintura em tela

Matéria-Prima do Artesanato Típico: Tinta óleo, tela, massa, pincéis.    

Nome do Artesão: Rosa Piccolin Poleza.

Local de Fabricação do Artesanato Típico e Endereço: 

Na casa de Rosa P. Poleza, Rua: Luiz dos Santos, 593 – Barra Seca – Laurentino – Telefone (47) 

3546 1062 

Breve Histórico do Artesanato Típico: Rosa, admirava a arte da pintura e em 1998 procurou a

professora de pintura Ivone de Laurentino, onde fez um curso durante dois anos. 

Em 2000 cursou mais um ano com a professora Marli de Rio do Oeste.

Em 2001 freqüentou mais um ano o curso especializado no INEP onde se aperfeiçoou ainda mais e

conquistou seu certificado. 

Principais Características e Técnicas Utilizadas na Fabricação do Artesanato Típico:  Ela gosta 
de pintar paisagens da natureza, onde observa a própria natureza ou gravuras, vai pintando com o 
pincel nas cores escolhidas e definidas, não desenha nem rascunha a tela. Faz a pintura de fundo com a 
tinta ou massa e aguarda até 15 dias para secar e prosseguir na pintura, dependendo da gravura, do 
tamanho, técnicas ou tintas utilizadas pode levar até um mês para ficar pronta para fazer o acabamento 
colocar a moldura. Quando recebe pedidos especiais de alguma figura que não seja da natureza, Rosa 
compra a tela com o desenho riscado. Ela gosta da arte, pois desperta a criatividade, sua principal 
fonte de inspiração é a natureza e outros artistas.

Peças de Destaque: Quadros com paisagens da natureza.

Na casa de Rosa P. Poleza, Rua: Luiz dos Santos, 593 – Barra Seca – Laurentino – Telefone (47) 3546 
1062. 

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público:  Rosa atende todos os dias em sua casa no 
horário comercial. Rua: Luiz dos Santos, 593 – Barra Seca – Laurentino – Telefone (47) 3546 1062.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Artesanato Típico:  A artista pinta diretamente na tela 
sem rascunhar ou desenhar. É professora de adultos que gostam da arte da pintura em telas.  Tem 
interesse em pintar mais quadros, participar de exposições e ampliar seu negócio para vendê-los  em 
toda região.  Gostaria de participar de uma associação de artesãos para produzir mais e vender seus 
quadros.  

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

Data de Preenchimento do Formulário: 06 de abril de 2006 


