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REGULAMENTO 

I – REALIZAÇÃO 

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura, realizará no 

dia 08 de Março de 2018 o Festival “Um Show de Mulher” 2018. 

 
 II - OBJETIVOS 

Art. 2º A Secretaria de Cultura convida compositoras e Intérpretes Limeirenses do 

gênero feminino, para enviarem seus trabalhos a fim de participarem do Festival “Um 

Show de Mulher” 2018, com o objetivo de incentivar, valorizar os talentos da música de 

nossa cidade e valorizar a presença das mulheres no cenário musical, sendo também 

uma ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.  

 
III - INSCRIÇÕES 

Art. 3º Serão aceitas somente inscrições de mulheres cantoras para apresentação no 

dia 08 de Março, nascidas ou residentes em Limeira (SP).  

Art. 4º As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 16 de Fevereiro 

impreterivelmente, pessoalmente na Secretaria de Cultura localizada no seguinte 

endereço: Largo Boa Morte, Nº 11 – Centro (Palacete Levy). 

Art. 5º Todas as cantoras deverão ter idade acima de 18 anos. 

Art. 6º Serão aceitas apresentações cover de cantoras nacionais e internacionais, 

sendo interpretadas apenas 02 canções por banda ou intérprete, escolhidas pela 

comissão organizadora. 

Art. 7º Estarão desclassificadas as inscrições sem o que exige o presente regulamento. 

 
IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Art. 8º Para habilitar a inscrição é necessário o envio dos seguintes materiais: 
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a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo responsável que deve 

ser residente em Limeira. 

b) Declaração de Uso de Imagem devidamente preenchida e assinada por todos os 

integrantes.  

c) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço do responsável pela inscrição.  

d) Dados bancários do Responsável pela Inscrição. 

e) Uma foto em JPEG com resolução 300 DPI que demonstre a atuação artística na 

área para divulgação com créditos do fotógrafo gravados em CD ou DVD. 

f) Gravação em dvd de alguma apresentação realizada pela artista inscrita.  

 
V - SELEÇÃO 

Art. 9º A seleção das intérpretes será definida pela Comissão Organizadora do Festival. 

Art. 10 Serão classificadas até 10 (dez) intérpretes para o Festival “Um Show de 

Mulher” 2018. 

Art. 11 A Secretaria de Cultura fará contato com as selecionadas para confirmação da 

data e horário de apresentação, definidos pela Comissão Organizadora e a divulgação 

das selecionadas acontecerá no dia 23 de Fevereiro de 2018. 

Art. 12 As intérpretes ou bandas selecionadas receberão uma ajuda de custo no valor 

de R$400,00 (quatrocentos reais) para apresentações Solo e R$ 800,00 (oitocentos 

reais) para apresentação acima de 02 integrantes por apresentação no Festival “Um 

Show de Mulher” 2018. 

Art. 13 A ajuda de custo somente será paga, após a efetivação da apresentação para a 

responsável legal da inscrição, e o pagamento entrará na ordem cronológica de 

pagamentos da Prefeitura Municipal de Limeira, posteriormente. 

Parágrafo único: As despesas decorrentes deste Regulamento correrão à conta da 

dotação orçamentária nº 13.392.3001-2770-3.3.90.48.00-495.  
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VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14 A Organização do Festival fornecerá infraestrutura padrão para as 

apresentações, conforme Rider técnico do Teatro Vitória. Cabendo aos participantes 

utilizarem seus próprios instrumentos. 

Art. 15 Gastos com transporte, alimentação ou qualquer tipo de despesa dos 

participantes são de inteira responsabilidade dos mesmos.  

Art. 16 A Realização acontecerá no Teatro Vitória, situado na Praça Toledo Barros, 

s/nº- Centro. 

Art. 17 A Secretaria de Cultura se responsabilizará pelo recolhimento das taxas de 

direitos autorais (ECAD) para apresentações de músicas de outros artistas (cover). 

Art. 18 Os inscritos concordam integralmente com todos os itens do regulamento, no ato 

da inscrição. 

Art. 19 Os casos omissos neste regulamento serão avaliados e resolvidos pela 

Comissão Organizadora do Festival.  

Art. 20 Eventuais dúvidas sobre o Festival “Um Show de Mulher” 2018 poderão ser 

dirimidas mediante consulta eletrônica pelo e-mail: producao.culturalimeira@gmail.com, 

pelo telefone (19) 3441-7905 ou diretamente no Departamento de Cultura da Secretaria 

Municipal de Cultura: Largo Boa Morte, Nº 11 – Centro (Palacete Levy). 

 

Limeira, 19 de Janeiro de 2018. 
 
 
Janaína Firakovski Luz 
Diretora de Cultura 
 
 
José Farid Zaine 
Secretário de Cultura  

mailto:producao.culturalimeira@gmail.com
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME DA 

BANDA/INTÉRPRETE: 

 

NOME DO RESPONSÁVEL 

PELA INSCRIÇÃO: 

 

DATA DE NASC:       /     /  RG:                                                                CPF: 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CEP:  

CIDADE:  ESTADO  

TELEFONES:    

EMAIL:  

NOME DAS MÚSICAS 

INTERPRETADAS  

1) 

 

2) 

DURAÇÃO:  

NÚMERO DE 

INTEGRANTES: 

 

INDIQUE MAIS 02 

CANÇÕES QUE 

POSSAM SER 

INTERPRETADAS:  
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Breve Histórico da Banda/Interprete:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Para fins do ECAD, listar as músicas e autores com a devida minutagem, que serão 

apresentadas no Festival “Um Show de Mulher” 2018 . 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Declaro serem verdadeiras as informações acima e concordo com o Regulamento do   

Festival “Um Show de Mulher” 2018 

 

Limeira, ___ de __________ de 2018.   

 

Assinatura: ___________________________________ 
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE NOME, SOM, IMAGEM E DADOS. 

 

Eu, __________________________________________________representante da 

Banda/Interprete ________________________________________________________ 

RG nº________________________ e CPF nº __________________________ pela 

presente, autorizo, com fulcro no artigo 20 do Código Civil brasileiro, a Prefeitura de 

Limeira, sediada na Rua Alberto Ferreira, nº 170, Centro, em Limeira, Estado de São 

Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, a utilizar o vídeo e a foto de todos os 

integrantes da Banda _______________________________________________, para 

fins de divulgação para participação no Festival “Um Show de Mulher” 2018.  

 

Esse é um projeto da Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Cultura, que se 

realizará no dia 08 de março de 2018.  

 

Segue nome e assinatura de todos os integrantes da Banda: 

NOME:                                                              ASSINATURA 

_____________________________        _____________________________________ 

_____________________________        _____________________________________ 

_____________________________        _____________________________________ 

_____________________________        _____________________________________ 

_____________________________        _____________________________________ 

_____________________________        _____________________________________ 

_____________________________        _____________________________________ 

_____________________________        _____________________________________ 

 

Limeira, ___ de __________ de 2018. 


