Concurso de Intervenção Artística
LUZ CRIATIVA

Regulamento

“JPA, eu te amo!” iniciativa social capitaneada pela Gonzalez Contabilidade e Negócios
Culturais Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 12.672.687/0001-90, estabelecida à Estrada
Rodrigues Caldas, nº 176 – Taquara – Rio de Janeiro, RJ, em parceria com o Colégio
Baronesa da Taquara Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 00.762.875/0001-20, estabelecido
à Rua Correio do Rio nº 20 – Taquara – Rio de Janeiro, RJ, torna público o Concurso de
Intervenção Artística “LUZ CRIATIVA”, cujas inscrições se iniciam em 28/04/2017 por
meio exclusivamente eletrônico através do e-mail euamojpa@jpaeuteamo.com.br,
conforme cláusulas e condições abaixo alinhadas.

DO OBJETIVO
Com o objetivo de fomentar a cultura, gerar oportunidade de reconhecimento de
talentos, incentivar iniciativas coletivas para estimular o sentimento de pertencimento
de nossa comunidade e a elevação dos níveis de afetividade com o nosso bairro, o
projeto Luz Criativa vem no intuito de promover, por meio das artes visuais e
jardinagem, um caminho de beleza e harmonia para nossa comunidade e passantes,
estimulando o orgulho dos moradores e espalhando alegria, a cada passo, para todos
que transitem pelo local.
“Jpa, eu te amo!” vem provocar uma reflexão no papel de cada indivíduo na
manutenção de boas práticas e de pequenas atitudes do bem, que geram impactos
positivos na harmonia e no desenvolvimento do bairro, tornando-o mais belo, seguro
e aprazível a todos.
DOS PARTICIPANTES
São elegíveis à participação quaisquer membros da comunidade, residentes no bairro
de Jacarepaguá, demonstrado por meio de comprovante de residência e/ou
declaração de residência, individualmente ou inscrito como coletivo artístico.
Poderão participar menores de idade, entre 5 e 14 anos de idade, desde que
devidamente autorizados pelos responsáveis legais e que esteja participando como
integrante de coletivo artístico criado por colégios ou comunidades do Bairro de
Jacarepaguá, sob a supervisão de um responsável pelo coletivo e pela proposta.
Poderá participar individualmente artistas com idade entre 14 anos até 18 anos, desde
que autorizadas e acompanhados por um representante legal.

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 28/04/2017 até 31/05/2017,
por meio de envio de e-mail da proposta de intervenção artística contendo título da
intervenção e objetivo com breve descrição da intervenção para o endereço
eletrônico euamojpa@jpaeuteamo.com.br.
Cada artista ou coletivo artístico poderá inscrever uma única proposta de
intervenção.

Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente a iniciativa “JPA, eu te
amo!”a utilizar, publicar, reproduzir e divulgar todo conteúdo artístico produzido, bem
como as imagens dos participantes para fins de divulgação e promoção do projeto.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Serão desclassificadas todas as propostas de intervenção artística que contiver
quaisquer conteúdos que:







Causem ou possam causar danos materiais ou danos morais a terceiros;
Contenham dados ou informações que constituam ou possam constituir crime,
contravenção, ou que possam ser entendidos como incitação à prática de
crimes e violência;
Que contenham mensagens de ofensa à liberdade e à crença;
Que contenham mensagens ou conteúdos que impliquem em discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou regional;
Que contenham mensagens ou conteúdos que impliquem em discriminação
de gênero ou de ofensa à liberdade sexual;
Que contenham mensagens ou conteúdos de cunho eleitoral;

DA SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA
A seleção das propostas serão feitas por meio de comissão de avaliação prévia,
composta de 6 (seis) membros, sendo 3 (três) representantes membros da produção
artística do JPA, eu te amo e 3 (três) representantes da comunidade de Jacarepaguá,
voluntários do projeto “JPA, eu te amo!”.
Serão selecionadas 126 (cento e vinte e seis) propostas de artistas e/ou coletivos
artísticos para intervenção nos 126 (cento e vinte e seis) postes de luz instalados na
Estrada Rodrigues Caldas, que vão do Largo da Taquara a entrada da Colônia Juliano
Moreira.
DAS ETAPAS DO CONCURSO
28/04/2017 a 31/05/2017 – Inscrições das propostas de Intervenção artística;
28/04/2017 a 31/05/2017 – Seleção e formação da comissão julgadora;
01/06/2017 a 07/06/2017 - Seleção dos projetos e formalização das inscrições;
08/06/2017 – divulgação das propostas selecionadas;
24/06/2017 – Intervenção artística.
25/06/2017 - Votação e premiação.

A divulgação das propostas selecionadas será feita por meio eletrônico e ratificada
por meio de um encontro presencial, com todos os selecionados, para exposição do
regulamento e seu total esclarecimento e onde os participantes assinarão um termo
de compromisso, dando garantia de sua participação, bem como o aceite dos
termos deste regulamento.
As intervenções artísticas poderão ser feitas a partir da abertura pública do evento
Luz Criativa, que ocorrerá as 16hs do dia 24/06/2017 até as 14hs do dia 25/06/2016,
sendo permitido a continuidade do trabalho durante a madrugada, exceto para
menores de idade e desde que não contenham ações que possam desencadear
incômodo à vizinhança e à ordem pública.
Serão desclassificadas as intervenções artísticas que causarem quaisquer tipos de
incômodo ou que tiverem atitudes que possam contribuir negativamente com a
imagem do projeto, de seus realizadores e de seus apoiadores.

A votação ocorrerá entre as 14hs e 16hs e as 17hs ocorrerá a cerimônia de premiação.
JULGAMENTO E PREMIAÇÃO
Serão premiadas as 5 (cinco) intervenções artísticas que tiverem recebido maior nota
pela comissão julgadora, de 5 a 10, cujo critério de avaliação é livre, sendo balizado
apenas pela contribuição da obra artística com a potencialização do sentimento de
pertencimento do morador com o nosso Bairro, premiados da seguinte forma:
1 º Lugar
2 º Lugar
3 º Lugar
4 º Lugar
5º Lugar

- Prêmio em dinheiro R$ 5.000,00
- Prêmio em dinheiro R$ 3.000,00
- Prêmio em dinheiro R$ 1.000,00
- Prêmio em serviços, conforme descrito no parágrafo primeiro abaixo;
- Prêmio em serviços, conforme descrito no parágrafo segundo abaixo.

Parágrafo Primeiro – o vencedor do 4º lugar receberá da Gonzalez Contabilidade e
Negócios Culturais Ltda, uma consultoria por um ano consecutivo relacionada a
empreendedorismo e/ou empreendedorismo artístico, incluindo planejamento de
produção cultural, assessoria na inscrição de projetos em Leis de Incentivos e
assessoria em captação de recursos para viabilização de projetos culturais, bem
como a assessoria para gestão de negócios, gestão de projetos culturais, incluindo
planejamento estratégico, objetivando a melhoria de sua performance empresarial.
Parágrafo Segundo – o vencedor do 5º lugar receberá uma bolsa de estudo de um
ano, na conceituada escola de Dança Alice Arja, na modalidade de livre escolha do
ganhador.
A proposta inscrita por coletivo artístico premiada, terá o prêmio, em dinheiro, dividido
entre os integrantes do grupo em igual proporção.
A premiação relativa a consultoria prevista no parágrafo primeiro deste artigo, referese a um coletivo ou artista constituído por um CNPJ ou por um artista na modalidade
de MEI – Micro empreendedor individual, do segmento cultural.
A premiação prevista no parágrafo segundo deste artigo, é para apenas um
indivíduo. Em caso de a premiação referir-se a um coletivo artístico, este deverá
indicar um dos artistas para usufruir da premiação.

As premiações previstas no parágrafo primeiro e segundo deste artigo são
transferíveis, desde que a transferência seja feita a outro artista ou coletivo que seja
residente ou esteja situado no Bairro de Jacarepaguá.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora.
A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo
candidato, de todas as disposições deste regulamento, sendo desclassificados os
artistas e coletivos artísticos que não atenderem as regras nele contidas.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Luz Criativa.

