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EDITAL Nº 001/2021 - CULTURA 

 
 

1ª Live Noite cultural “DIVERSIDADES” 
 

OBJETO DO PROJETO – Realização de uma Noite Cultural transmitida por live na 

página oficial do município de Nova Monte Verde – MT 

https://www.facebook.com/novamonteverdemt e também pelo canal do youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCI1RnSvMFwFW3i1GPtC-s-Q  com diversas 

apresentações culturais de nossos artistas. 

 

OBJETIVO – Este projeto tem como objetivo elevar e fomentar as manifestações 

culturais regionais do Município de Nova Monte Verde – MT, minimizando os impactos 

causados pela pandemia no âmbito Cultural. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Cultura proporciona prazer em SER, FAZER e PERTENCER, sendo este o 

prazer sadio de viver, é uma força capaz de reverter muitos problemas, como os das 

drogas e criminalidade dentro de uma sociedade, é nela que construímos a nossa 

história, a nossa individualidade e nossas relações sociais. E as pessoas tem 

necessidade de demonstrar por meio do movimento do corpo, suas emoções, seus 

desejos, sua liberdade de expressão. Desse modo, é importante vivenciar em nosso 

município as mais diversas possibilidades de expressão como dança, teatro, canto, 

poesia, etc. 

  A sensibilidade às percepções desenvolve-se de forma mais aberta e intensa 

quanto maior for o grau e as oportunidades de vida, vivências e experiências com 

atividades constituídas por um movimentar-se espontâneo, autônomo e livre. A noite 

cultural é a oportunidade que os artistas têm de demonstrar, através da dança, teatro, 

música, poesia, etc., o que há de mais íntimo na essência do seu ser, utilizando da 

imaginação e da criatividade como meios de vivenciar, participar, expressar, 

comunicar e transformar seus sentimentos, preparando os caminhos pelos quais 

podem perceber a beleza de tudo que os rodeia.  
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

* Serão aceitas as 25 primeiras inscrições, devido ao tempo de transmissão. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 1º NOITE CULTURAL “DIVERSIDADES” 

31/05/2021 Abertura das inscrições 

11/06/2021 Encerramento das inscrições 

14/06 e 15/06 Gravação das apresentações  

25/06/2021 Live Noite Cultural de N.M.V 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS E DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO  
 
1.1 A Noite Cultural denominada "Diversidades" é promovida pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO.  
 
1.2 A participação neste evento é voluntária e gratuita, não estando condicionada, 
em hipótese alguma, à sorte, pagamento de preço e/ou compra de produtos ou 
serviços pelos participantes, sendo, portanto, de caráter exclusivamente 
cultural/recreativo.  
 
1.3 A proposta é valorizar e dar visibilidade ao talento dos artistas, com o objetivo de 
incentivar à cultura, oportunizando o reconhecimento da comunidade interna e 
externa, incentivando iniciativas culturais. 
 
1.4 As apresentações em grupos serão limitadas a no máximo 6 pessoas devido a 
pandemia e respeito as normas de aglomeração. 
 
1.5 Cada artista terá direito a (1) uma inscrição. 
 
1.6 Será obrigatório o uso de máscara e Álcool na entrada e permanência no 
ambiente de gravação, podendo tirar a máscara somente na hora de sua 
apresentação. 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições serão feitas no departamento de Cultura localizado juntamente com 
a Secretaria de Educação na Av. José Rodrigues Baracho nº 25, na antiga creche, 
dos dias 31 de maio a 11 de junho, de segunda a sexta das 7:30 às 11:00 e das 
13:00 às 17:00. Dúvidas pelo Watts (66) 98417-6960 falar com Luiz Fernando 
Zanrosso, ou e-mail culturaeturismonmv@gmail.com  
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3. DA CESSÃO DE DIREITOS 
 
 
a. Ao se inscrever para participar neste evento, nos termos deste regulamento, o 
participante estará automaticamente autorizando, por si ou através dos seus pais ou 
do seu representante legal, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter 
irrevogável e irretratável a cessão gratuita de todo o material produzido nos vídeos do 
evento. 
 
b. Os textos, imagens e vídeos dos participantes desta noite cultural serão 
totalmente transferidos pelo seu autor para SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO, permitindo o uso e cedendo todos 
os direitos patrimoniais referentes ao conteúdo, incluindo, mas não se limitando, os 
direitos de expor, publicar, reproduzir, editar ou de qualquer outra forma dela se 
utilizar, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo, podendo 
referidos direitos serem exercidos em qualquer tipo de mídia, sem exceção, como 
televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors e internet, em conformidade com o 
artigo 49 da lei de direitos autorais (Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998).  
 
c. Os menores de idade deverão ser assistidos por seus pais ou pelo seu 
representante legal para realizar seu cadastro neste evento, aceitar o regulamento do 
mesmo, bem como para as autorizações tratadas no mesmo. 
 
d. A Secretaria poderá fazer eventuais alterações nas condições previstas, que 
porventura venham a ser necessárias à execução da Noite Cultural, sem que seja 
devida qualquer indenização aos participantes. 
 
e. A participação neste evento implica a aceitação total e irrestrita de todas as 
cláusulas deste regulamento.  
 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
a .  Serão seguidos todos os protocolos de combate ao COVID 19, respeitando o 
decreto vigente nos dias das gravações. Caso o participante venha a sentir algum 
sintoma febril, quadro gripal ou qualquer indício que possa ser de Covid 19 
deverá avisar imediatamente a comissão organizadora do evento. 
 
b.  NÃO serão aceitas músicas e ou apresentações que contenham conteúdos 
explícitos, xingamentos, incitação ao ódio, racismo, violência etc. 
 
c. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes, e-
mail e suas apresentações em qualquer tipo de mídia, internet e peças promocionais 
para fins de divulgação da Noite Cultural sem qualquer ônus adicional para a 
Secretaria. 
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d. Os participantes, no ato de inscrição na Noite Cultural e adesão a este 
regulamento, autorizam a divulgação de seu nome e respectiva resposta e o uso 
gratuito de suas imagens e vozes, em fotos, cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou 
vinhetas, em qualquer tipo de mídia, peças promocionais e campanhas online, para a 
divulgação do evento existente ou ainda a ser criado, por prazo indeterminado, sem 
fazer jus a qualquer pagamento da Secretaria. 
 
e. Os organizadores da Noite Cultural não se responsabilizam por quaisquer 
custos incorridos pelos participantes para inscrição, confecção, comparecimento ao 
evento, viagens, transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer outros custos 
relacionados ao evento. 
 
f. Quaisquer dúvidas sobre o evento ou sobre o presente regulamento devem ser 
encaminhadas para o seguinte e-mail: culturaeturismonmv@gmail.com ou pelo 
Fone/watts (66)9 8417-6960. 
 
 
g. As dúvidas não previstas neste regulamento serão analisadas e decididas pela 
comissão organizadora do evento, cujas decisões são irrecorríveis. 
 
i. A participação nesta Noite Cultural implica na aceitação total de todos os itens 
deste regulamento, que poderá ser alterado por seus organizadores tantas vezes 
quanto necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também, 
dos organizadores. 
 
 
Organização do Evento: 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
Departamento de Cultura e Turismo 
 
 
 

Nova Monte Verde, 20 de maio de 2021 
 
 
 
 
 

Luiz Fernando Zanrosso 
Diretor de Departamento de  Cultura e Turismo 

Decreto nº 072/2021  
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ANEXO I 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
 

Eu,__________________________________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade RG nº ______________________ CPF nº 
___________________________ residente à: Rua 
________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___, AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e 
documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional, 
divulgação de campanhas diversas promovidos pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte, Turismo e parceiros, com sede na Av. José Rodrigues 
Baracho nº 25, para serem essas destinadas à divulgação ao público em geral. A 
presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) 
out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) 
folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; 
(VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, 
cinema, programa para rádio, entre outros). Por esta ser a expressão da minha 
vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado 
a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente 
autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  
 
 
 
Nova Monte Verde – MT 20 de maio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO E USO DE IMAGEM 

DE MENOR DE IDADE 
 
 

Eu,  _________________________________________portador da Cédula de 

Identidade RG nº                , inscrito no CPF/MF nº                                     , residente 

à Rua/Av                          ___________________, nº       , no município de 

___________________________- MT, representante legal da criança 

_________________________                 ,nascida no dia ___/___/______, menor de 

idade, AUTORIZO sua participação na 1ª Noite Cultural Diversidades  e o uso de sua 

imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, a ser utilizada pelo 

evento na divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional 

e no exterior, sob qualquer forma e meios, ou sejam, em destaques: (I) out-door;  

folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; 

(IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-

light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para 

rádio, entre outros). Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo 

o uso acima descrito da imagem do menor de idade a qual sou responsável legal 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à sua imagem ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização.  

 

Nova Monte Verde – MT 20 de maio de 2021 

 

 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: 

Nome Artístico: 

Nº do RG: 

Data de Nascimento:                             idade: 

Endereço: 

Cidade:                                                        UF: 

Telefone:                                    
 
 
 
QUAL VAI SER SUA APRESENTAÇÃO?(Descreva brevemente o que vai 
apresentar, se é música, dança teatro etc., e o nome da apresentação). 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA: 

Li e concordo com todos os itens do Edital da 1ª Noite Cultural online e estou ciente 
pela veracidade das informações prestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 _________________________________ 

                                        Assinatura do (a) Participante  
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