
Inscrições de Projetos para a Semana do Município 2021

São Sepé - 145 anos

LIVE: TALENTOS DA TERRA 

A FUNDAÇÃO CULTURAL AFIF JORGE SIMÕES FILHO por conta do impacto
causado pela pandemia do Coronavírus, que afeta diretamente os artistas que tem a
cultura e eventos como seu sustento, torna público este edital como forma de incentivo
a classe dos artistas sepeenses. A proposta da LIVE: TALENTOS DA TERRA prevê
apresentações on-line na semana de aniversário do município de São Sepé nos dias
26, 27, 28 e 29 de abril de 2021.

Inscrições

Poderão  participar  deste  edital,  pessoas  físicas  e  jurídicas  ligadas  à  área
musical  de  São  Sepé,  na  modalidade  Live,  com  estrutura,  som  e  transmissão
custeados  pela  Fundação  Cultural.   O  agente  promotor,  aquele  que  organizará  a
proposta  e  fará  a  inscrição,  que  deve  ter  uma  trajetória  musical  reconhecida  no
município, e deverá estar incluso na apresentação proposta, não podendo ter vínculo
empregatício,  ou  contrato  junto  à  Prefeitura  Municipal  de  São  Sepé,  Fundação
Cultural,  Câmara  de  Vereadores  e  iniciativa  privada,  sendo  exclusivamente  para
aqueles  agentes  culturais  que  estão  sofrendo  os  maiores  impactos  financeiros  ao
longo da pandemia. Cabe salientar que a composição do projeto, músicos que vão
compor a apresentação, pode incluir  sujeitos que não se enquadram no critério do
vínculo empregatício, específicos do agente proponente. 

As  propostas  devem  ser  encaminhadas  em  formato  digital  ao  e-mail:

direcaocultural@hotmail.com,  da Fundação Cultural,  de  12 a  16 de abril.  Serão

mailto:direcaocultural@hotmail.com


contemplados 04 (quatro) projetos através da observância dos critérios de inscrição,
categoria musical e valor da proposta. Em caso de empate, haverá um sorteio com a
participação dos agentes promotores inscritos. O resultado será divulgado no dia 19
de abril no site da Prefeitura de São Sepé.

Os interessados deverão enviar uma proposta contendo:

* Nome da atração;
* Nome completo do agente promotor responsável: 
* Telefone do agente promotor;
* Resumo da proposta visando atividade de uma hora de transmissão;
* Repertório;
* Valor (teto de R$1.000,00)

Documentos necessários:

Em caso de Pessoa Jurídica: Razão social, endereço completo, comprovante de 
inscrição e situação cadastral, conta bancária jurídica.

Em caso de Pessoa Física: Nome completo, endereço completo, CPF, Identidade e 
dados bancários.

Desenvolvimento da Atividade:

As apresentações serão  realizadas,  ao vivo  e  transmitidas,  no auditório  da
Fundação  Cultural  nos  dias  26,  27,  28  e  29  de  abril.  Os  projetos  selecionados
atenderão em qualquer um dos três dias,  de acordo com a orientação da direção
cultural, no período entre as 20h e às 21h. 

A live que alcançar o maior engajamento, em número de compartilhamentos,
durante as apresentações receberá uma premiação adicional de R$250,00 ao término
do projeto. 

Contrapartida social 

A  FUNDAÇÃO  CULTURAL  AFIF  JORGE  SIMÕES  FILHO,  no  mês  de
aniversário do município estará arrecadando alimentos não perecíveis.  As doações
podem ser feitas no endereço,  Plácido Gonçalves nª 1508,  em frente à Praça das
Mercês, de segunda a sexta-feira, até dia 30/4/2021 entre os horários das 8h30 às
11h30 e 13h30 às 16h30. 



Empresas sepeenses que desejam participar da divulgação do projeto LIVE:
TALENTOS DA TERRA, durante os shows, deverão fazer uma doação de no mínimo
três  cestas  básicas.  Os  alimentos  arrecadados  serão  doados  à  secretaria  de
Assistência Social de São Sepé, na semana seguinte ao evento.


