EDITAL DO PROJETO
“PALCO LIVRE DA SCAR 2020”
OBJETIVO: Fomentar as iniciativas culturais regionais, promover talentos artísticos,
disponibilizar e incentivar produções locais ao público em geral.
O QUÊ: Este edital prevê a liberação gratuita de 01 (uma) diária do palco do Pequeno
Teatro (223 lugares) do Centro Cultural de Jaraguá do Sul – SCAR para apresentações
artísticas. Serão contempladas as áreas de: Música, Teatro, Dança e Literatura. A produção
do evento selecionado poderá optar por realizar a cobrança de ingressos ou não,
obedecendo os critérios estabelecidos por lei para meia-entrada. Os espetáculos propostos
não poderão ter cunho político-partidário ou religioso. Esta pauta será disponibilizada
mensalmente, sendo que cada proposta poderá ser contemplada uma única vez neste edital.
QUANDO: Disponibilização de 01 (uma) diária por mês, entre abril a novembro de 2020.
COMO: Requisitos básicos para se inscrever:
1) Desenvolver atividade artística SOLO ou em GRUPO, em caráter profissional
ou amador;
2) Ser nato, residente ou registrado profissionalmente na região compreendida
pelos seguintes municípios: Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul,
Massaranduba, Pomerode, São Bento do Sul, São João do Itaperiu e Schroeder.
3) Preencher o formulário de inscrição online disponibilizado no site da SCAR
(https://forms.gle/SHF9SWr1SEGGZqsAA), contendo descrição do evento, duração,
número de pessoas envolvidas, conceito da apresentação, público-alvo e
necessidades técnicas para a apresentação (iluminação e som). A SCAR cederá a cada
selecionado o uso gratuito de 01 (uma) diária da pauta do espaço físico, com apoio logístico
interno e os equipamentos técnicos básicos para o Pequeno Teatro:
• sonorização básica: P.A. fixo do espaço, 02 microfones com fio, mesa de som;
•

iluminação básica: 12 refletores 1000W, mesa de iluminação, sem gelatina de cor;

•

equipamentos extras além do básico de sonorização e de iluminação deverão ser orçados
separadamente com a Administração da SCAR;

4) Não está incluso neste edital o pagamento de ECAD, devendo este ser
providenciado pelo selecionado, caso necessário;
5) Cada grupo selecionado não poderá se apresentar mais do que uma vez por
ano no Projeto “Palco Livre da SCAR”, salvo critério da Comissão Avaliadora da SCAR;
6) Somente serão aceitas inscrições de apresentações com duração mínima de
quarenta minutos e máxima de uma hora e trinta minutos.
7) Encaminhar link com foto, filmagem, clipagens ou qualquer outra forma de
comprovação de trabalhos artísticos na área em que irá inscrever a proposta, para auxiliar a
avaliação realizada pela Comissão Avaliadora, conforme previsto na inscrição online;
8) Os grupos ou pessoas interessadas devem inscrever seus projetos até o dia 27
de março de 2020, preenchendo e enviando o formulário de inscrição online ao Projeto Palco
Livre - SCAR. O resultado será publicado no site e afixado na Secretaria da SCAR até o dia
09 de abril de 2020, devendo os interessados ter ciência do conteúdo deste Edital.
9) O Proponente deverá apresentar 15 dias antes do evento, nos casos de
propostas selecionadas, as guias pagas de ECAD entre outros tributos obrigatórios para a
realização do espetáculo, referente aos direitos autorais.
10) Este edital não contemplará a realização de apresentações que possuam
projetos aprovados pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais com período de execução
em 2020.
OBSERVAÇÕES:
1. Para cada área – Música, Artes Cênicas e Literatura – a SCAR criará Comissão
Avaliadora. Uma vez aprovada a proposta, os interessados poderão buscar auxílio financeiro
e/ou material nas empresas da região, para a realização do espetáculo, sendo
terminantemente proibido, na formulação desse pedido, a utilização do nome da Sociedade
Cultura Artística – SCAR.
2. A logomarca da Sociedade Cultura Artística – SCAR deverá figurar nas peças
de divulgação como APOIO. O local do evento é o Centro Cultural de Jaraguá do Sul –
SCAR. Rua Jorge Czerniewcz, 160 – Bairro Czerniewicz. Tel: (47) 3275-2477, e-mail:
marketing@scar.art.br.
3. Com antecedência mínima de 30 dias da data definida para o evento, deverão
ser apresentados à Administração da SCAR os ingressos, as artes para divulgação nas
páginas da SCAR, 02 (dois) cartazes A3 impressos e o texto para distribuição via mailing.
4. A aprovação da proposta implicará a assinatura de um contrato entre as partes,
conforme modelo em poder da Sociedade Cultura Artística, à disposição dos interessados
para consulta prévia.

5. O mês de interesse informado na ficha de inscrição pode ser alterado conforme
a demanda de pautas dos selecionados e se confirmará somente após fechada a agenda
completa do Projeto Palco Livre 2020.

Jaraguá do Sul, 17 de fevereiro de 2020.

EDILMA LEMANHÊ
Diretora Executiva SCAR

