
 

 
CHAMAMENTO PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS  DE PALHAÇARIA 

RIA- II FESTIVAL DE PALHAÇARIA DE CHAPECÓ-SC 

 

 

O RIA - II Festival de Palhaçaria de Chapecó é produzido pela Cia de La Curva e tem o intuito de difundir, 

fomentar e fortalecer a Arte da Palhaçaria em Chapecó e  região oeste de SC.  O evento acontecerá do dia 

30 de maio a 02 de junho de 2019 e contará com apresentações locais e nacionais/ internacionais  

proporcionando espaços de reflexão, convivência e apreciação desta arte popular e milenar.  

REGULAMENTO: 

1 . OBJETIVO 

1.1) Difundir e divulgar a arte da Palhaçaria em Chapecó e região através de oficina, espetáculos, roda de 

conversas, intervenções e demais atividades; 

1.2) Promover o intercâmbio entre os grupos e artistas que trabalham com a linguagem da Palhaçaria; 

1.3) Possibilitar ações em diversos locais de Chapecó-SC (áreas rurais, distritos, aldeias indígenas, espaços 

públicos, instituições, etc) 

2. OBJETO  

2.1 O presente chamamento visa a realização do RIA – II Festival de Palhaçaria de Chapecó, de 30 de maio 

a 02 de junho de 2019, por meio da seleção de  seis espetáculos na referida linguagem, sendo:  

a) 02 (dois) Espetáculos propostos por grupos e/ou artistas domiciliados em Chapecó ou na região (até 

200km de Chapecó) com espetáculos inéditos no RIA; 

b) 04 (quatro) Espetáculos propostos por grupos e/ou artistas residentes a mais de  200 km de distância de 

Chapecó com espetáculos inéditos no RIA; 

2.2 Os espetáculos deverão ser adaptáveis a espaços não convencionais, podendo ser  realizados em espaços 

alternativos como escolas, aldeias indígenas, espaços abertos, centros comunitários, etc. Sendo este um 

item desclassificatório. 



 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições são gratuitas. 

3.2 As inscrições deverão ser  enviadas para o email riachapeco@gmail.com  até as 23h59 do dia  25  de 

março de 2019; 

3.3 O “assunto” do email enviado para realizar a inscrição deverá ser preenchido com as seguintes 

informações: RIA – nome do grupo – nome do espetáculo. 

3.4 O proponente deverá anexar ao email a ficha de inscrição preenchida e no formato PDF (anexo 1),  2 

fotos do espetáculo  em alta qualidade e no corpo do email enviar o link do vídeo do espetáculo 

completo; 

 

3.5 Os interessados poderão inscrever mais de uma proposta, sendo que cada inscrição deverá ser feita 

separadamente. Apenas uma proposta por grupo poderá ser selecionada. 

 

3.6 Cada grupo poderá propor a realização de 1 oficina formativa, com até 4 horas de duração. A comissão 

elegerá uma oficina de um dos grupos selecionados para integrar o Festival. O valor da oficina será 

negociado com o grupo selecionado.  

 

3.7 Poderão se inscrever pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural  (grupos, 

companhias, associações, microempreendedores, produtoras culturais, etc.); 

 

3.8 Todos os arquivos informados (por link) no email de inscrição deverão ser disponibilizados e 

compartilhados no modo público ou com URL de acesso direto; 

 

3.9 Eventuais dúvidas sobre a inscrição poderão ser esclarecidas pelo e-mail  riachapeco@gmail.com ou 

pela Fan Page do RIA – II Festival de Palhaçaria de Chapecó no Facebook 

 

3.10 Não será aceita a inscrição que não atender a todas as exigências referidas no item 3 

 

4. DA SELEÇÃO E RESULTADO 

4.1 A curadoria será composta por profissionais da área da Palhaçaria e irá selecionar seis espetáculos para 

integrar o Festival. A curadoria não terá obrigatoriedade de justificar publicamente a sua escolha. 

4.2 A comissão levará em conta os critérios: excelência artística do espetáculo; trajetória do grupo; 

criatividade, inovação e originalidade do espetáculo e adaptabilidade aos espaços propostos pelo 

Festival. A divulgação dos espetáculos selecionados e a confirmação serão feitas através de 

comunicados por telefone ou e-mail; 

 

4.3 O resultado final, com listagem dos selecionados contará com dois (2) suplentes em cada categoria e 

será divulgado até dia 10  de abril de 2019 por e-mail e pela Fan Page do RIA - II Festival de Palhaçaria 

de Chapecó. 

 



 

4.4 Os grupos selecionados, terão até cinco dias úteis após a divulgação pública do resultado, para 

confirmar sua participação no Festival. 

 

4.5 Caso haja cancelamento na participação de algum grupo selecionado, após sua confirmação, o mesmo 

será automaticamente impedido de participar das próximas três edições do RIA – II Festival de 

Palhaçaria de Chapecó. 

 

4.6 Os grupos e/ou artistas selecionados automaticamente liberam todo e qualquer direito de veiculação 

de imagem e som para divulgação junto à imprensa, do espetáculo ou oficina selecionado para o evento. 

Assim, como também, para registro e documentação por parte do RIA – II Festival de Palhaçaria de 

Chapecó.  

5. DA PARTICIPAÇÃO  

5.1 Cada Espetáculo  selecionado se apresentará duas vezes durante a programação do Festival; 

5.2 Após a apresentação de cada espetáculo será realizada uma Roda de Conversa, entre artistas, 

espectadores e um mediador; 

5.3 O local, horário e data das apresentações dos espetáculos deverão respeitar a grade estipulada pela 

coordenação do Festival. 

5.4  Os grupos deverão se adaptar às condições técnicas (som, luz e maquinaria) oferecidas pelo festival. A 

produção enviará o rider disponivel para o responsável pela inscrição dos grupos selecionados. Os 

equipamentos necessários que não façam parte do rider disponível no teatro serão de responsabilidade de 

cada grupo selecionado.  

5.5 Os espetáculos selecionados deverão ser adaptáveis a espaços não convencionais, podendo ser  

realizados em espaços alternativos como escolas, aldeias indígenas, espaços abertos, etc. 

5.6 As duas apresentações dos grupos selecionados poderão acontecer na mesma data ou em dias 

consecutivos, ficando a critério da organização do Festival. 

5.7 Caso o elenco do espetáculo tenha entre seus membros crianças menores de 12 anos, será de 

responsabilidade da companhia providenciar autorização dos responsáveis e do Juizado de Menores (da 

cidade em que estas residam) para viagem e apresentação. 

5.8 Os grupos e/ou artistas participantes se responsabilizarão por qualquer incidência de ação fiscal que 

por ventura possa haver por parte dos órgãos SBAT e/ ou ECAD; 

6. CACHÊS 

6.1 Os espetáculos selecionados para a programação do RIA – II Festival de Palhaçaria de Chapecó, 

receberão os seguintes valores: 

6.1.1  Espetáculos propostos por grupos e/ou artistas domiciliados em Chapecó ou até 200 km: R$ 

2.000,00 (Dois mil reais ) para duas apresentações na grade do festival; 



 

6.1.2 Espetáculos propostos por grupos e/ou artistas residentes a partir de 201km  de Chapecó: R$ 

4.000,00 (Quatro mil  reais) para realizar duas apresentações na grade do Festival;  

6.2 Despesas com translado do grupo e cenário já estão inclusas no cachê e são de responsabilidade dos 

grupos selecionados. 

7.  DAS RESPONSABILIDADES DO RIA – II FESTIVAL DE PALHAÇARIA DE CHAPECÓ. 

7.1 As despesas com alimentação (café da manhã e almoço) e hospedagem ficam a cargo da organização 

durante o evento, ambos em local indicado pela produção. Cada grupo receberá até 3 diárias, dependendo 

da grade de programação montada pela organização. Caso os grupos prefiram optar por outro local para 

alimentação e hospedagem, a Produção do RIA NÃO se responsabiliza com estes custos. 

7.2 Disponibilizar translado dentro de Chapecó do local de hospedagem aos locais de apresentação do 

grupo. 

7.3 O pagamento dos cachês será realizado em até 30 dias  após o término do Festival e mediante entrega 

prévia de nota fiscal e documentação solicitada. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1  A simples inscrição no RIA – II Festival de Palhaçaria de Chapecó pressupõe a aceitação e 

concordância com todos os termos do presente regulamento. 

8.2  Os casos omissos neste regulamento serão objeto de deliberação da Comissão Organizadora do RIA – 

II Festival de Palhaçaria de Chapecó. 

8.3 A simples inscrição no Ria não garante a participação no Festival. 

8.4 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela equipe de organização do festival. 

 

Manon Alves e Fernando Perri 

 

 

 

Chapecó, 06 de março  de 2019 

 

 

 


