
 

 

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO - TEATRO TODO DIA 2016  

 - O PROJETO - 

Com o intuito de aproximar a arte teatral de cidades do interior, o projeto TEATRO TODO DIA, de Realização 

do Grupo de Teatro Anim’Art, com o apoio do FEC – Fundo Estadual de Cultura e parceria das Prefeituras 

Municipais e Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, será realizado no período de 03 a 26 de Junho de 

2016, sempre com apresentações as sextas, sábados e domingos, nas cidades de Água Boa, Aricanduva e 

Capelinha.  

Trazer para o interior a visão de que a cultura/ teatro deve ser todo dia, é a principal inteção do projeto. É 

nescessario que todos os cidadãos tenham todos os dias a percepção de que a arte está em todo lugar, e que 

valorizar a cultura nos ajuda a sobreviver em meio a tantos "enfrentamentos" do dia a dia, como a violência, 

inseguranças, drogas, dentre outros.  

Com o Teatro Todo Dia buscamos incentivar a prática cultural,  despertando em  nosso  público o interesse 

pela preservação de bens culturais, além de fortalecimento dos vínculos do Grupo de Teatro Anim'Art, 

garantindo assim  a perpetuação de eventos teatrais em toda região.  

Em sua quarta edição, o Teatro Todo Dia visa passos ainda maiores com a circulação de doze  dias de 

espetáculos, divididos entre as cidades de Água Boa, Aricanduva e Capelinha. Sendo que além do Grupo de 

Teatro Anim’Art, serão “aprovadas” três companhias teatrais com o seu respectivo espetáculo, que será 

apresentado nas três cidades. Nessas cidades serão utilizados espaços próprios para teatro ou locais 

alternativos como praças e clubes.  

Com a sua proposta simples, mas de extrema  relevância sociocultural, o projeto Teatro Todo Dia busca em sua 

quarta edição um público de apróximadamente 3.500 pessoas, dividas entre crianças, adolescentes,  jovens e 

adultos. 

- REGULAMENTO - 

Art.1º – DA PARTICIPAÇÃO:  

1.1 - Poderão participar do Teatro Todo Dia, companhias/grupos teatrais de todo o país.  

1.2 – Poderá ser inscritos espetáculos com temas adulto ou infantil, de todos os gêneros teatrais.  

1.3 - Os espetáculos inscritos, não serão competitivos.  

Art.2º - DAS INSCRIÇÕES:  

2.1 – As inscrições deverão ser realizadas de 22 de Abril de 2016 até o dia 10 de Maio de 2016.  

2.2 – O Edital bem como a ficha de inscrição do Teatro Todo Dia, poderão ser baixadas no site do Grupo de 

Teatro Anim’Art (grupodeteatroanimart.wordpress.com) ou solicitados através do email 

(grupoteatralanimart@yahoo.com.br). 

2.3 – A ficha de inscrição e 01 (uma) cópia (legível) do texto a ser encenado;  Carta de liberação da SBAT ou do 

autor do texto; Material ilustrativo (cartazes, programas, críticas, Clipping do espetáculo (matérias 

jornalísticas), histórico do grupo, Release e sinopse do espetáculo ou folder contendo essas informações). 01 
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(um) Vídeo, com gravação em plano frontal, sem edição contendo a apresentação integral e sem cortes do 

espetáculo inscrito. (Link do Youtube ou Vimeo), OBS: O tempo limite máximo dos espetáculos é de 50min  e o 

mínimo de 35 minutos.  03 (três) fotos do espetáculo, para divulgação, com boa resolução; Mapa de 

iluminação mínimo para apresentação; Tamanho do espaço mínimo para apresentação; Ficha do ECAD com 

toda a trilha sonora descrevendo música, compositor, intérprete e tempo de execução da composição na peça. 

Caso for de domínio público, especificar. E mesmo que seja da própria autoria, fazer todo o sistema da mesma 

forma, descrevendo qual o modo de execução da trilha durante a peça: se ao vivo ou mecânica.  

Deverão ser encaminhados para o email: grupoteatralanimart@yahoo.com.br .  

2.4 - Não serão aceitas modificações significativas na ficha de inscrição, após o seu recebimento. As eventuais 

alterações deverão ser submetidas à Comissão Organizadora, com a devida justificativa.  

2.5 – Cada Grupo ou Companhia poderá inscrever no máximo 2 (dois) espetáculos; 

2.6 – O Grupo ou Companhia deverá descrever a modalidade do espetáculo palco/alternativo (drama, 

comédia, infantil) ou rua. As informações são de inteira responsabilidade do grupo.  

2. 7 - Serão indeferidas as inscrições incompletas.  

2.8 - Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: grupoteatralanimart@yahoo.com.br à Comissão 

Organizadora do Teatro Todo Dia. 

2.9 - Não serão permitidos animais no palco sob nenhuma hipótese. Estará proibido também o uso de recursos 

que coloquem em risco os espaços utilizados como fogo, explosivos, etc. em locais não próprios para tal uso. 

Caso usem favor comunicar para que possamos adequar sua apresentação em espaço próprio.  

2.10 - Os Grupos e Cias que não concordarem com a programação serão automaticamente eliminados. Não 

mudaremos nenhuma data de apresentação!  

Art.3º DA SELEÇÃO  

3.1– Serão selecionadas para participação no TEATRO TODO DIA, três Companhias ou Grupos. A quarta 

companhia a participar do evento será o Grupo de Teatro Anim’Art, realizador do evento.  

3.2 - A seleção dos espetáculos inscritos será feita pela Comissão Organizadora do Teatro Todo Dia, que 

levarão em conta a qualidade técnica, artística, disponibilidade dos espaços oferecidos e a criatividade dos 

espetáculos inscritos e as suas decisões terão caráter irrecorrível.  

3.3 - O resultado da seleção dos espetáculos será divulgado no dia 12 de Maio de 2016, através de email, que 

será encaminhado aos grupos, bem como, em redes sociais, e no site do Grupo de Teatro Anim’Art 

(grupoteatralanimart@yahoo.com.br). 

Art. 4º. – DA CONFIRMAÇÃO  

5.1- Tão logo a coordenação do TEATRO TODO DIA, confirme sua apresentação via e-mail, favor responder o 

mesmo com uma carta de confirmação de participação, registrada e autenticada no cartório.  Deverá conter 

na carta, dados do responsável pela confirmação (CPF, Identidade, Endereço, etc.)  e CNPJ do Grupo ou 

Companhia declarante.  
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5.2 – Em caso de atores menores de 18 anos, o Grupo ou Cia, deverá enviar autorização dos pais e ou 

responsável legal.  

5.3 – A programação estará divulgada em sites, blogs, matérias jornalísticas, panfletos, cartazes, rádio e 

demais veículos de comunicação que posteriormente serão divulgados. 

5.4 – Os Grupos ou Companhias que confirmarem a participação no Teatro Todo Dia e, por motivos quaisquer, 

deixarem de realizar suas apresentações, poderão sofrer penalidades previstas na lei.  

 Art. 6º. – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

6.1 – A organização do TEATRO TODO DIA disponibilizará a cada companhia a ajuda de custo no valor de 

R$2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais), para auxiliar despesas de deslocamentos até Capelinha, ou outras 

necessidades das companhias.  

6.2 – A ajuda de custo será entregue a cada companhia após a turnê da mesma no evento. Cabe a companhia 

a emissão de nota fiscal.   

6.3 - Cada grupo será responsável pelo transporte de ida e volta para Capelinha - MG.  

6.4 – O Grupo de Teatro Anim’Art disponibilizará a cada companhia um veiculo que fará o deslocamento de 

Capelinha para as demais cidades participantes do Teatro Todo Dia  (Água Boa e Aricanduva). 

6. 5 - Todos receberão crachá personalizado, de uso pessoal, obrigatório e intransferível.  

Art. 7º. – DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO:  

7.1 – A organização do Teatro Todo Dia, disponibilizará a companhias participantes, Hospedagem e 

Alimentação (Café da Manhã, Almoço, Café da Tarde e Jantar).  

7.2 – Não será necessário trazer colchonetes e roupas de cama.  

7.3 – Caso necessário, será colocado mais que um participante por quarto. 

7.4 – Não serão aceitas no hotel pessoas que não estiverem ligadas aos grupos ou companhias participantes.   

7.5 – O Grupo de Teatro Anim’Art estará disponibilizando posteriormente, data de recepção de cada 

companhia ou grupo, bem como data de retirada.  

7.5 - O hotel deve ser deixado, sem nenhum tipo de prejuízo ou dano material, até o final do evento. Em caso 

de avarias as companhias ou grupos serão responsabilizados.  

 Art. 8º. – DA PROGRAMAÇÃO:  

8.1 – A Abertura oficial do Teatro Todo Dia, será na quarta-feira, dia 03 de Junho de 2016, em Capelinha. Com 

a presença de autoridades locais.  

8.2 – O Grupo de Teatro Anim’Art, organizador do evento, fará as primeiras apresentações do evento, sendo a 

primeira no dia 03 de Junho em Capelinha, a segunda no dia 04 de Junho em Água Boa e no dia 05 de Junho 

em Aricanduva.  



 

 

8.3 – A segunda Companhia ou Grupo apresentará no dia 10 de Junho em Capelinha, dia 11 Junho em Água 

Boa e dia 12 Junho em Aricanduva. 

8.4 – A terceira e ultima Companhia ou Grupo apresentará no dia 17 de Junho em Capelinha, dia 18 de Junho 

em Água Boa e dia 19 de Junho em Aricanduva. 

8.5 - A quarta e ultima Companhia ou Grupo apresentará no dia 24 de Junho em Capelinha, dia 25 de Junho 

em Água Boa e dia 26 de Junho em Aricanduva. 

8.6 – Após as apresentações em Água Boa ou Aricanduva, as companhias ou grupos farão a desmontagem da 

iluminação e cenário e posteriormente será deslocada a Capelinha.  

8.7 – Os horários e locais das apresentações serão confirmados a cada grupo por telefone e/ou email.  

Art. 9º. – DAS DISPOSIÇOES FINAIS  

9.1 – Os Grupos e Cias inscritos, bem como seus componentes, concordam, ao se inscreverem, em ceder à 

Comissão Organizadora do TEATRO TODO DIA – GRUPO DE TEATRO ANIM’ART, o direito do uso de imagem, 

em caráter definitivo e irrestrito, em relação às fotos ou filmagens de promoção ou àquelas realizadas durante 

o evento. 

9.2 - Nos espetáculos noturnos e com temática adulta não será permitida a presença de crianças. 

9.3 – O ato da inscrição implicará na sujeição dos interessados às normas e condições estabelecidas neste 

regulamento.   

9.4 – Ficam os Grupos e Cias tendo como interlocutor e único responsável pelo mesmo os seus respectivos 

diretores, que constarem em ficha de inscrição.  

9.5 – Casos omissos neste regulamento serão discutidos e resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 

 

 

Capelinha 22 de Abril de 2016.  

Reginaldo Rodrigues Azevedo 

Coordenador do Projeto Teatro Todo Dia e Presidente do Grupo de Teatro Anim’Art.  


