
PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Coordenação de Circo 
 

Cadastro de projetos para a Cena Circense de Suzano 
 

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) através da Coordenação de Circo, no uso das suas 

atribuições legais FAZ SABER que estão abertas as inscrições para o cadastramento de projetos 

para a Cena Circense em formato virtual na cidade de Suzano. 

 

Onde está o circo na cidade hoje? 

 

Todos os dias nos semáforos da cidade podemos ver malabaristas com facas e fogo, tem 

palhaços em tempos de pandemia tentando sobreviver vendendo balas. Encontramos nas ruas e 

avenidas bons malabaristas e acróbatas, artistas circenses que já trabalharam conosco algumas 

vezes na SMC, podemos apreciar a arte de outros palhaços com sua graça e maestria nas 

bolinhas de malabares.  

 

E assim por diante os artistas circenses que acreditam na arte do entretenimento do circo revelam 

uma cidade recheada de talentos que estão por aí, vistos e não vistos.  

 

Tantos outros pela cidade desfilam com perna de pau divulgando o comércio da cidade; 

pirofagistas, lira e palhaçaria que brilham e fazem o espetáculo acontecer. Sem esquecer dos 

artistas que trabalham nos circos de lona, que no início de março de 2020 fizeram um final de 

semana de apresentações e logo em seguida começou as restrições da pandemia do 

coronavírus, a partir daí anulou-se qualquer expectativa de trabalho, todas as trupes ficaram a 

deriva, tentando sobreviver até hoje de pequenos “bicos” vendendo água nos semáforos, como 

os circenses independentes que lutam diariamente na cidade de Suzano. 

 

Este cadastramento vem de encontro para aliviar um pouco os artistas trabalhadores do circo que 

sobrevivem nos semáforos e os que passam pela cidade e estabelecem vínculos; a SMC estará 

ouvindo a estória desses artistas, pois a tragédia vivida pelos circenses e toda a classe artística 

não tem sido fácil, muitos estão passando por necessidades e podemos ouví-los contar a 

trajetória do circo, as andanças e as dificuldades com este momento da pandemia. Com isso 

poderemos gerar registro histórico fazendo um mapeamento e criação de conteúdos, e ainda 

gerando trabalho e renda neste momento tão difícil. 

 



                                                        REGULAMENTO 

 

OBJETIVOS 

 

1 – Cadastrar projetos de criação inédita de cenas circenses que deverá ser entregue de forma 

virtual a ser apresentada nos canais de comunicação da Prefeitura de Suzano e Secretaria 

Municipal de Cultura (SMC). 

2 – Iniciar o processo de fomento e formação da cena circense através de ações da Secretaria 

Municipal de Cultura. 

3 – Apoiar artistas circenses que tenham vínculo artístico em Suzano. 

 

  

INSCRIÇÕES 

 

4 - O período de inscrições acontecerá de 30 de abril até às 17h do dia 31 de maio de 2021. 

5 - Cada apresentação deve ter entre 10(dez) e 20(vinte) minutos de duração. 

6 - Cada proponente poderá se inscrever com apenas 1(um) projeto. 

7- Poderá se inscrever a pessoa física a partir de 18 anos que resida no município de Suzano ou 

que comprove vínculo artístico com a cidade.  

8 - Será vedada a participação de pessoa jurídica de direito público, servidores públicos da 

Prefeitura de Suzano e prestadores de serviço terceirizados pela Secretaria Municipal de Cultura. 

9 - Não serão aceitos trabalhos que foram contemplados pela implementação da Lei Aldir Blanc 

na cidade de Suzano e por outros projetos anteriores da SMC. 

10 - Poderão participar circos de lona fixos ou itinerantes (desde que na ocasião da inscrição es-

tejam alocados na cidade de Suzano) e grupos que se autodefinem como trupes, duplas, compa-

nhias e coletivos circenses; nas modalidades de malabares, perna de pau, monociclo, lira, pirofa-

gia, trapézio, tecido acrobático, acrobacias, mágica, palhaçaria e clown, ventriloquia, ilusionismo, 

faquirismo, mímicos e etc, porém as inscrições serão feitas por pessoa física. 

11 - A inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet através de acesso ao formulário 

no site www.culturadesuzano.com.br/editais e deverá contar com as seguintes informações: 

 

I - Nome do proponente 

II - Telefone e endereço e e-mail (se houver) do proponente 

III - Fotocópia de algum documento oficial com foto que conste o número do RG e do 

CPF do proponente (arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

IV - Fotocópia do CPF do proponente. Caso o documento anexado já possua o número 

do CPF, não é obrigatório preencher esse item (arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

http://www.culturadesuzano.com.br/editais


V - Comprovante de residência do proponente (Arquivo único em pdf com no máximo 

5MB); 

VI - Portfólio do proponente que o identifique com vínculo artístico com a cidade. 

Poderão ser anexados nesse item cartazes, divulgações em redes sociais, panfletos e outras 

publicações que comprovem a relação artística com a cidade de Suzano (enviar arquivo em link 

aberto no Google Drive); 

VII - Nome da cena; 

VIII - Sinopse da cena; 

IX - Objetivos (descrever o que a cena pretende conquistar); 

X - Roteiro da cena (descreva sobre o que apresentação tratará);   

XI - Ficha técnica e breve currículo das pessoas envolvidas na criação e execução do 

espetáculo (arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

XII - Indicação de público-alvo; 

XIII - Autorização para veiculação da obra nos canais de comunicação da Prefeitura de 

Suzano. Será necessário imprimir o modelo no Anexo 1 para preencher os dados (arquivo único 

em pdf com no máximo 5MB); 

XIV - Procuração de representação formal do proponente no caso de obra coletiva. Será 

necessário imprimir o modelo no Anexo 2 para preencher os dados (arquivo único em pdf com no 

máximo 5MB); 

XV - Autorização dos pais ou responsáveis em caso de participação de menores de 18 

(dezoito) anos na apresentação ou produção. Será necessário imprimir o modelo no Anexo 3 para 

preencher os dados (arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

XVI - Autorização de direito autoral em caso de uso de obra de terceiros. Será 

necessário imprimir o modelo no Anexo 4 para preencher os dados (arquivo único em pdf com no 

máximo 5MB); 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

12 – Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de 

Cultura de Suzano. 

 

 

 

 

 

 



 

13 - Os critérios de avaliação serão:  

 

 

Histórico do circo/ grupo e qualificação dos profissionais envolvidos 

 

 

Viabilidade prática do projeto 

 

Qualidade artística do projeto. 

 

Clareza de todos os itens do projeto e também da documentação 

apresentada 

 

 

14 - Após a divulgação da lista de contemplados o proponente terá até 30 (trinta) dias corridos 

para entregar o projeto concluído gravado em forma de vídeo com as seguintes especificações: 

formato HD (1920x1080), resolução mínima de 720p, formato wide, e se filmado com celular, a 

imagem deverá ser no sentido horizontal. Os arquivos devem ser enviados no formato MP4 ou 

AVI   

  

15 - Caso o proponente não cumpra o prazo estabelecido será automaticamente desclassificado, 

oportunidade em que se classificará o próximo na lista de contemplados para que efetue a 

entrega de seu projeto. 

  

PAGAMENTOS 

16 - Para esse edital serão contemplados 20 (vinte) projetos com o prêmio de R$ 800,00 

(oitocentos reais) cada. 

17 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após: 

a) Entrega do material contemplado pelo proponente para a Secretaria Municipal de 

Cultura;   

b) Conferência se a obra está de acordo com a proposta do cadastro; 

c) Preenchimento e assinatura do recibo, após conferência dos quesitos anteriores. 



18 - Todos os custos para a realização da apresentação ficarão a cargo do proponente não 

cabendo a Secretaria Municipal de Cultura a complementação de nenhuma espécie.   

  

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

19 - As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do(a) 

proponente, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura a inabilitação ou exclusão daquele(a) que 

prestar dados inverídicos. 

20 - A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano não se responsabiliza pelos problemas técnicos 

no ato do envio dos projetos. 

21 - Não será permitida nenhuma manifestação artística que possua em seu conteúdo 

mensagens racistas, homofóbicas, misóginas, que ofenda a moral alheia, antidemocráticas 

ou que defenda práticas ilegais, cabendo à Prefeitura de Suzano retirar o conteúdo do ar 

em qualquer momento, indiciar legalmente os responsáveis pelo material e excluir da lista 

de contemplados.   

  

22 - Cronograma da Cena Circense: 

  

CRONOGRAMA DA CENA CIRCENSE 

De 30 de abril a 31 de maio Publicação do Cadastro e período de 

inscrição 

08 de junho Divulgação dos projetos contemplados e 

suplentes 

08 de julho Data limite para a entrega dos trabalhos 

contemplados 

  

23 – Apresentaremos os projetos selecionados em data oportuna de acordo com o calendário da 

Secretaria Municipal de Cultura. 

  

24 - Dúvidas e informações podem ser esclarecidas junto à Secretaria Municipal de Cultura pelo 

contato pelo e-mail: secretariadeculturadesuzano@gmail.com, pelo telefone (11) 4747-4180 

(ramal 201) ou pelo site www.culturadesuzano.com.br/editais. 

  

  

  

  



 

 PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Coordenação de Circo 
Cadastro de projetos para a Cena Circense de Suzano 

 

Anexo 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM  

MODELO 1  

 
Neste ato, e para os fins de direito, eu ____________________________________________, 

CPF: ____________________________, autorizo o uso de minha imagem e voz, na obra 

_____________________________________, tendo como para fins de Inscrição no 

cadastramento de projetos para a Cena Circense tendo ciência que caso a obra seja 

contemplada, estará disponível sua exibição em caráter virtual, publicação, divulgação e 

veiculação pela Prefeitura de Suzano.  

 

 

_________________, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

_________________________________________________ 

assinatura
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Anexo 1 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM  

MODELO 2  

Neste ato e para os fins de direito, os nomes abaixo relacionados autorizam o uso da voz e imagem na obra __________________________ 

tendo como proponente _________________________________________, para fins de Inscrição no cadastramento de projetos para a Cena 

Circense tendo ciência que caso a obra seja contemplada, estará disponível sua exibição em caráter virtual, publicação, divulgação e veiculação 

pela Prefeitura de Suzano.  

 

NOME RG CPF FUNÇÃO NO 

PROJETO 

ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

 

 



PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
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ANEXO 2 

PROCURAÇÃO 

MODELO 1 
Pelo presente instrumento particular de procuração, o(a) artista abaixo identificado autoriza o(a) 

representante legal do grupol/coletivo/artista __________________________________________ 

a seguir qualificado CPF _______________________________ representado(a) pelo(a) Sr(a). 

________________________________________________a representá-lo na inscrição do 

cadastramento de projetos para a Cena Circense aceitando e conhecendo todos os seus termos, 

outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como 

para receber notificações, ordens ou toda e qualquer instrução/comunicação necessária ao 

desenvolvimento do trabalho, assim como firmar contratos, compromissos, declarações, receber 

pagamentos, dar quitação ou qualquer outro ato necessário à participação do referido Cadastro, 

estando ciente que o pagamento dos valores decorrentes de minha participação é de 

responsabilidade do representante, não cabendo quaisquer valores eventualmente não 

repassados.  

Suzano, ______de_________ de 2021  

 

 
_________________________________________________ 

Nome:  

CPF: 

Função : 
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ANEXO 2 

PROCURAÇÃO 

MODELO 1 

Pelo presente instrumento particular de procuração, os(as) artistas abaixo identificados(as) autoriza o(a) representante legal do 

(grupo/coletivo/artista) ______________________________________a seguir qualificado, CPF __________________________ 

representado(a) pelo(a) Sr(a). ______________________________________a representá-lo na inscrição do cadastramento cadastramento de 

projetos para a Cena Circense aceitando e conhecendo todos os seus termos, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel 

cumprimento deste mandato, bem como para receber notificações, ordens ou toda e qualquer instrução/comunicação necessária ao 

desenvolvimento do trabalho, assim como firmar contratos, compromissos, declarações, receber pagamentos, dar quitação ou qualquer outro 

ato necessário à participação do referido Cadastro, estando ciente que o pagamento dos valores decorrentes de minha participação é de 

responsabilidade do representante, não cabendo quaisquer valores eventualmente não repassados 

NOME RG CPF FUNÇÃO NO 

PROJETO 

ASSINATURA 

     

     

     

     

     



PREFEITURA DE SUZANO 
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ANEXO 3 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 
PRESENÇA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NA OBRA 

 

 
Eu _______________________________________ CPF: ___________________________ 

responsável legal pela criança e/ou adolescente 

______________________________________ RG ou CERTIDÃO DE NASCIMENTO: 

_________________________________________ autorizo a sua participação 

cadastramento de projetos para a Cena Circense tendo ciência que caso a obra seja 

contemplada, estará disponível sua publicação, exibição, divulgação e veiculação, em caráter 

virtual. 

 

 

_____, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

CPF 
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ANEXO 4 

 
TERMO DE CESSÃO DE OBRA 

 
 

Eu, ____________________________________, CPF: ______________________________ 

criador(a) e/ou detentor(a) dos direitos autorais da obra intitulada _______________________, 

autorizo a sua inscrição e participação no cadastramento de projetos para a Cena Circense tendo 

como proponente _______________________________________________ tendo ciência que 

estou cedendo o direito de veiculação, publicação e divulgação. 

 

Suzano, _____ de ____________________ de 2021  

 

 

________________________________  
Assinatura 

 
 


