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REGULAMENTO DO 
III FEST  LATEX DE PALHAÇOS  
EM JAPUIBA – CACHOEIRAS DE MACACU - RJ  
2017 
 
I – Do objeto e dos Objetivos 
 
Art. 1º - O LATEX – Laboratório de Artes e Teatro Experimental em parceria com a 
Fundação MACATUR, a FETAERJ e grupos convidados promoverá no dia 10 de junho de 
2017, o III FEST LATEX DE PALHAÇOS.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O III FEST  LATEX DE PALHAÇOS terá caráter competitivo entre os 
selecionados. 

 
Art. 2º - O III FEST  LATEX DE PALHAÇOS objetiva: 

a) Promover o intercâmbio entre os grupos e artistas que trabalham com a 
temática do palhaço; 
b) Difundir e divulgar a arte do palhaço através de espetáculos, mesas de 
debate e oficinas; 
c) Promover um evento que intensifique um circuito cultural no interior 
fluminense, região da cidade de Cachoeiras de Macacu, tendo como princípio 
norteador a arte da palhaçaria. 

 
 II - Das Inscrições 
 
Art. 3º - Poderão se inscrever no III FEST LATEX DE PALHAÇOS, gratuitamente, grupos 
ou indivíduos, devidamente de acordo com esse regulamento e que possuam 
trabalhos que atendam as seguintes características: 
 

a) Cada trabalho inscrito deverá conter uma cenas, de 10, no mínimo a 15 
minutos, no máximo, que possa ser apresentada de acordo com a grade de 
apresentações estabelecida pela organização; 

b) Os trabalhos inscritos, obrigatoriamente, devem conter em seu conjunto de 
personagens, pelo menos um palhaço, devidamente caracterizado; 

c) A temática dos trabalhos deverá ser voltada ao universo da palhaçaria, a 
classificação etária deverá livre para todos os públicos e o gênero, 
obrigatoriamente, deverá ser cômico.  

 
Art. 4º - As inscrições serão recebidas apenas via e-mail, com data de postagem até 12 
de maio de 2017; 
 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO: As inscrições deverão ser feitas através da ficha 
própria do III FEST  LATEX DE PALHAÇOS, anexa a esse regulamento, enviadas dentro 
do prazo limite das inscrições, para: cialatex@hotmail.com ;   



LABORATÓRIO DE ARTES E TEATRO EXPERIMENTAL 

Rua João Pereira da Silva Neto, 39 - Japuiba - Cachoeiras de Macacu - RJ 
CEP: 28.685-000 - Telefone: (21) 97213-6624  -  e-mail: cialatex@hotmail.com 

CNPJ: 12.669.848/0001-97   -  IM nº 4538 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  LEI nº 1.871/10/08/2011 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO: O material de inscrição postado via e-mail, terá como 
referência, para sua aceitação, a data de postagem; 
  
 PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventuais dúvidas sobre a inscrição poderão ser 
esclarecidas pela Comissão Organizadora no e-mail: cialatex@hotmail.com ; 

 
Art. 5º - No ato da inscrição deverá ser apresentado o seguinte material:  
 

a)  Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo 
responsável; 
b)  Roteiro ou texto da cena inscrita; 
c)  Duas fotos de cada cena (apenas em formato digital JPG.); 
d)  Breve currículo do grupo ou artista (em formato DOC.); 
e) Link do YouTube contendo a cena concorrente, para avaliação na pré-
seleção. 

 
      § 1º: Não será aceita a inscrição que não atender a todas as exigências referidas 
nos itens do art. 5º; 
      § 2º: Nenhum material enviado para inscrição será devolvido, passando a fazer 
parte do acervo do Festival;  

             § 3º: Materiais ilegíveis e/ou danificados, enviados pelo grupo pleiteante, não 
serão de responsabilidade da Comissão Organizadora e serão automaticamente 
anulados; 
 
Art. 6º – Poderão se inscrever no III FEST LATEX DE PALHAÇOS, todo e qualquer 
espetáculo produzido por grupo ou artista das mais diversas artes cênicas (circo, teatro 
e dança), que atuem com a temática do palhaço. 

 
§ 1º: Não há limites de cenas inscritas, porém, cada concorrente participará com 
somente duas cenas, após processo de pré-seleção. 

 
III – Da Seleção 
 
Art. 7º - A Organização do III FEST LATEX DE PALHAÇOS nomeará uma Comissão de 
Pré-Seleção composta por três profissionais da área circense e/ou teatral, e/ou 
estudiosos do tema para selecionar, dentre os trabalhos inscritos, aqueles que 
participarão do II FEST  LATEX DE PALHAÇOS, tomando por base para tal, o material 
enviado no ato da inscrição. 
 
Art. 8º - Ficam a cargo da Comissão de Seleção os critérios de escolha dos espetáculos.  
 
 PARÁGRAFO ÚNICO: A divulgação dos espetáculos selecionados e a 
confirmação serão feitas até 19 de maio de 2017, através de comunicados por e-mail, 
telefone e na página do Facebook do III FEST LATEX DE PALHAÇOS; 
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Art. 9º - A Comissão de Seleção selecionará 15 (quize) trabalhos inscritos para 
participarem do III FEST LATEX DE PALHAÇOS. 

 
 PARÁGRAFO ÚNICO: A Comissão Organizadora se reserva o direito de convidar 
cenas e/ou artistas e grupos que não estiverem participando do processo de seleção.  
 
Art. 10 - O cronograma das apresentações será divulgado a partir de 19 de maio de 
2017, para selecionados e imprensa; 

 
Art. 11 - Os grupos e/ou artistas selecionados automaticamente liberam todo e 
qualquer direito de veiculação de imagem e som, dos espetáculos e artistas 
participantes da apresentação, para divulgação junto à imprensa, assim como para 
registro e documentação III FEST LATEX DE PALHAÇOS; 
 
IV – Do Julgamento e Premiação 
 
Art. 12 - A Organização do III FEST LATEX DE PALHAÇOS indicará uma banca composta 
por 3 (três) jurados, sendo 2 (dois) técnicos e 1 (um) popular, para procederem a 
analise dos trabalhos apresentados, aferindo-lhes notas de 05 a 10 pontos, em planilha 
própria para tal; 
 
Art. 13 – Após todas as apresentações, a banca de jurados se reunirá em local 
apropriado, para procederem ao somatório de todas as pontuações concedidas, a fim 
de declararem o trabalho vencedor do III FEST LATEX DE PALHAÇOS. 
 
Art. 14 – Aos trabalhos vencedores serão concedidos, a título de premiação, os 
seguintes prêmios. 
 

a) PRIMEIRO LUGAR -  R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) + troféu; 
b) SEGUNDO LUGAR -  R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) + troféu; 
c) TERCEITO LUGAR  -  R$ 500,00 (Quinhentos Reais) + troféu. 

 
Art. 15 – Aos demais participantes será concedido um certificado de participação, que 
será enviado por e-mail ou correios, em até 30 dias da realização do III FEST LATEX DE 
PALHAÇOS, mediante solicitação, através do e-mail cialatex@hotmail.com. 
 
V – Das responsabilidades da Produção dos Espetáculos 
 
Art.16 - Todas as despesas relativas a transportes e alimentação dos grupos durante 
sua permanência na cidade serão de responsabilidade dos mesmos. 

 
Art. 17 - Caso haja cancelamento na participação de algum grupo selecionado, após o 
período de confirmação, o mesmo será automaticamente impedido de se inscrever nas 
três edições subsequentes do FEST LATEX DE PALHAÇOS; 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As alterações de integrantes que compõem as cenas 
selecionadas ficarão a critério dos grupos, não interferindo na organização do 
III FEST LATEX DE PALHAÇOS; 
 

 Art. 18 - 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; 

 
Art. 19 - Em caso de os grupos ou artistas participantes no III FEST LATEX DE 
PALHAÇOS possuírem menores de idade como integrantes, deverão portar autorização 
dos pais e/ou responsáveis legais; 

 
Art. 20 - Será de total responsabilidade das produções dos espetáculos selecionados, 
providenciar o transporte de seu elenco e cenografia até o local de realização do III 
FEST LATEX DE PALHAÇOS, em Japuiba – Cachoeiras de Macacu e também para 
retorno ao local de origem; 

 
Art. 21 – Os organizadores isentam-se da responsabilidade de contratações extras de 
funcionários para o III FEST LATEX DE PALHAÇOS, além do quadro disponível, bem 
como aquisição de mais equipamentos, materiais e objetos novos, mesmo sendo 
necessário para a realização dos espetáculos, ficando de exclusiva responsabilidade 
dos grupos e/ou artistas participantes; 

 
Art. 22 - As montagens e apresentações dos trabalhos selecionados deverão ocorrer 
rigorosamente no dia e horários pré-estabelecidos e anunciados, não sendo permitidos 
atrasos e mudanças nestes itens; 

 
Art. 23 - Cada grupo após a sua apresentação deverá retirar do recinto utilizado todo 
seu material. A Organização não se responsabilizará pelos materiais dos grupos ou 
artistas.  

 
Art. 24 – As apresentações dos trabalhos ocorrerão em local a ser divulgado 
juntamente com a grade de trabalhos selecionados, em Japuiba, 2º Distrito de 
Cachoeiras de Macacu – RJ. 
 
Art. 25 – As instalações onde ocorrerão as apresentações, contara com a seguinte 
estrutura: 
 

a) Palco coberto, medindo 25 m² (5m de boca por 5m de profundidade e 3m 
de pé direito e 1m de altura em relação ao chão); 

b) Camarins adapatados; 
c) 12 refletores par led 64 de 3w; 
d) 01 mesa de luz Bheringer; 
e) 02 caixas de som CSR 15” Passiva x Ativa; 
f) 02 caixas de som CSR 12” Passivas; 
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g) 01 mesa de som Arcano 12 canais amplificada; 
h) 02 microfones com fio Arcano SM 58; 
i) 01 notebook; 
j) Plateia composta com capacidade para 500 pessoas sentadas. 
 
VI – Das disposições Gerais  
 

 
Art. 26 - A simples inscrição no III FEST LATEX DE PALHAÇOS pressupõe a 
aceitação e concordância com todos os termos do presente regulamento.  
 
Art. 27 - Os casos omissos neste regulamento serão objeto de deliberação da 
Comissão Organizadora do III FEST LATEX DE PALHAÇOS.        

 
 

 
 

Comissão Organizadora do III FEST LATEX DE PALHAÇOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATÓRIO DE ARTES E TEATRO EXPERIMENTAL 

Rua João Pereira da Silva Neto, 39 - Japuiba - Cachoeiras de Macacu - RJ 
CEP: 28.685-000 - Telefone: (21) 97213-6624  -  e-mail: cialatex@hotmail.com 

CNPJ: 12.669.848/0001-97   -  IM nº 4538 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  LEI nº 1.871/10/08/2011 

 

LABORATÓRIO DE ARTES E TEATRO EXPERIMENTAL 
Rua João Pereira da Silva Neto, 39 – Japuiba – Cachoeiras de Macacu – RJ  -  CEP: 28.685-000 

Telefone: (21) 2745-5029  -  e-mail: cialatex@hotmail.com  -  www.latex.blog.com.br  
CNPJ: 12.669.848/0001-97   -  IM nº 4538 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  LEI nº 1.871/10/08/2011 

 
 

III FEST LATEX DE PALHAÇOS 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro conhecer  e  estar  de  acordo  com  todas  as  regras  presentes  no  regulamento  do  
III FEST LATEX DE PALHAÇOS. 
 
 
_____________________________, _______ DE ____________________________ DE 2017. 
                   CIDADE                                       DIA                                      MÊS 
 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

NOME DO GRUPO OU ARTISTA: 
 

TITULO DA CENA:                                                                                      
 

ELENCO/ PERSONAGEM:    
 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELO GRUPO: 
 

ENDEREÇO DO GRUPO OU RESPONSÁVEL:  RUA  

Nº               CIDADE:                                                                                                   CEP: 

TELEFONE:  E-MAIL:  

 


