Seja Bem Vindo!
à nossa querida e acolhedora

Cidade de Salto!
Estância Turística de Salto
Vídeo divulgação da cidade
https://www.youtube.com/watch?v=BpYckMGrZK4

Ou
https://www.youtube.com/watch?v=7WaeVD5rXwQ

O Festival Nacional de Teatro Carpe diem,
em sua 4ª edição, acontece na cidade de Salto,
um dos 29 municípios paulistas considerados
estâncias turísticas pelo Estado de São Paulo, a
cidade é privilegiada geograficamente, pois está há
1 hora da capital paulista e possui um histórico de
realização de eventos artísticos que é de longa
data. Salto é a terra de Anselmo Duarte, o único
brasileiro a ganhar o prêmio Palma de Ouro
no Festival de Cannes, Paris em 1962 com “O
Pagador de Promessas”.

REALIZAÇÃO

Fundada por Marcelo Sanntto, o grupo teatral saltense em
atividade desde 2004, com 24 montagens, 111 prêmios,
agraciada no PROAC ICMS Estado de São Paulo – 2012,
CONTEMPLADA NOS EDITAIS DE CULTURA DE SALTO 2015 e
2016.
Realiza 2 Festivais de Teatro na cidade de Salto. No primeiro
semestre o “Festival Carpe Diem” para peças longas.
No segundo semestre o “Festival Taperá” para cenas curtas.
As 6 edições dos festivais que a STCA produções realizou,
trouxe para a cidade 4 estados brasileiros, 53 grupos teatrais e
73 produções nos últimos 3 anos, cerca de 600 artistas e 10.000
espectadores, movimentando setores da economia e turismo.
As mídias eletrônicas possibilitou termos a marca expressiva de
170.000 pessoas alcançadas em 7 estados de 3 regiões do país.
O Festival Carpe Diem é o único evento de Expressividade
Nacional de teatro na região de Sorocaba/SP.

Se, o seu Grupo, Cia., Coletivo, Núcleo ou você Artista quer
divulgar seu trabalho, está no festival certo!!! Sejam Bem
Vindos!

APOIO

“R.I.P” - Cia. Artêros – Angra dos Reis/RJ
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

Prazos estabelecidos no IV Edital
Inscrições
(A partir de 00h00)
24/11/2017
(Até as 17h00)
10/02/2018
Selecionados
Dia 11/02/2018

Termo de compromisso dos selecionados
15/02/2018 (Até as 17h00)
Realização
23 a 25 de março de 2018

Importante
Acima, nos prazos estabelecidos no edital,
tem todas as datas do
IV Festival Nacional de Teatro Carpe diem,
Se você tem interesse de se inscrever, faça antes
um planejamento. O festival é a ponte...
mas quem segue o caminho é você!
Contate o produtor do evento
Marcelo Sanntto (11) 9 9598-7995 pelo whatsapp.

Ponte Estaiada

Equipamento Cultural
Sala Palma de Ouro
Foto: Matheus Damato Junior
Tour do Espaço
https://www.youtube.com/watch?v=6GZYZHVl7Qs&feature=youtu.be
Rider
https://drive.google.com/file/d/0B0s5G8BZr_N6QmxuY1BuQlhwM3
M/view?usp=sharing

Com capacidade de 489 lugares é a maior sala de
espetáculos da cidade e por isso, faz uma
homenagem a um dos mais célebres filhos saltenses,
o cineasta Anselmo Duarte.

Equipamento Cultural
Teatro Giuseppe Verdi
Foto: Pamela Mendonça
Tour do Espaço
https://www.youtube.com/watch?v=NksqEDSSe8s&feature=youtu.be

Ao lado do Museu da Cidade e assim como este
último, também abrigou a partir de 1937 as
atividades culturais da sociedade italiana de mesmo
nome. Com capacidade para cerca de 300 pessoas, a
sala apresenta-se atualmente como um espaço
multiuso, direcionado sobretudo para a realização
dos eventos culturais

Rider Técnico
Palco italiano Altura: (Urdimento) - 5 metros, 7 Largura - profundidade: 7
metros – Sem vara de cenário.
Iluminação 8 refletores pares, e 1 elipsoidal.
Som Uma mesa de 6 canais, 2 caixas de som.
Rotunda Preta e camarim.

Equipamento Cultural
Biblioteca Municipal de Salto Paço dos
Taperás
Foto: Sandro Tadashi
Tour do Espaço
https://www.youtube.com/watch?v=xSWtdUb6qqk&feature=youtu.be

A biblioteca municipal, também conhecida como o Paço dos
Taperas,
está situada no Largo Paula Souza. É um espaço público destinado
à leitura e pesquisa bibliográfica. Quem frequenta à biblioteca é
constantemente surpreendido pelos eventos culturais que são
realizados em seu auditório com capacidade para 50 pessoas.
Tour do Espaço (Link)
Rider (Palco 3x3 – 4 tomadas – não equipamento de luz)

Equipamento Cultural
Pavilhão das Artes
Foto: Divulgação
Tour do Espaço
https://www.youtube.com/watch?v=E8ps5UKkFIo&feature=youtu.be

Rider: Espaço aberto localizado às margens do Rio
Tietê destinado à realização de eventos culturais.
Este espaço conta com um palco ao ar livre, um
camarim, banheiros e bancos de concretos que
chegam a acomodar uma plateia com cerca de 1.200
pessoas.

Equipamento Cultural
Coreto
Praça Antônio Vieira Tavares
Foto: Marcelo Sanntto
Tour do Espaço:
https://www.youtube.com/watch?v=r_R-kkgzVrg&feature=youtu.be
Rider: (Palco 3x3 – 4 tomadas – não há equipamento de luz)

A praça que recebe o nome do fundador da cidade
é o marco inicial de Salto. Além do coreto a praça tem o
monumento ao fundador, a Igreja Matriz, Casa da Cultura e a
Faculdade Ceunsp no prédio histórico
da antiga empresa Brasital.

“Orquestra de Bexigas”- Grupo Meu Clown – Maringá/PR
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

IV FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CARPE DIEM
Introdução
1. Com o objetivo de valorizar e divulgar a cultura das Artes
Cênicas e Alternativas, especificamente o Teatro,
contribuindo para a valorização da identidade artística,
discussão e integração entre os grupos teatrais e/ou artistas,
formação profissionais, público e grupos, divulgar a cidade
de Salto/SP e homenagear personalidades saltenses que se
destacaram artisticamente ao longo do tempo.
1.1. A STCA produções, homenageará o Cronista, articulista,
dramaturgo e produtor cultural Valderez Antonio Bergamo
Silva.

2. O IV Carpe diem será realizado em Salto/SP, no período de
23 a 25 de março de 2018, em locais e horários que serão
definidos pela Comissão Organizadora e divulgados na
página do evento.

“Convite para um Café” - Grupo Delivery - São Paulo/SP
TEATRO VERDI
FOTO PAMELA MENDONÇA

IV FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CARPE DIEM
Introdução
2.1. Entre os dia 19 a 25 de março de 2018, haverá a
exposição fotográfica “III CARPE DIEM” um olhar da coidealizadora do Festival Carpe Diem, Pamela Mendonça, no
foyer da Sala Palma de Ouro.

2.1.1. Haverá um Cortejo no dia 22 de março de 2018 pelas
ruas do centro cidade de Salto.
2.1.2. Haverá RODA DE CONVERSA - MOSTRA – LEITURA
DRAMÁTICA, WORKSHOP e SARAU.
3. Poderão se inscrever, para o IV Festival Nacional de Teatro
Carpe diem Artista, Cia., Coletivo, Grupo ou Núcleo de Teatro
Estudantil, Amador e/ou Profissional com qualquer
espetáculo estreado ou não, destinado a Teatro
Convencional, Teatro Alternativo, Performances, Monólogos,
Teatro de Rua, Teatro de bonecos, Teatro de Sombras, Circo,
Mímica, LGBT, etc., com temática/estética destinada ao
público adulto, juvenil e/ou infantil de qualquer gênero.

“Trono Sujo de Sangue” - Grupo Espaço Núcleo - Limeira/SP
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

IV FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CARPE DIEM
Introdução
3.1. Nesta edição teremos possibilidade de grupos,
companhias, produtoras ou instituições se reunirem para criar
e apresentar mostras próprias.
3.2 A partir desta edição o vencedor do Festival Cena Teatral
Taperá, se for do interesse, fará parte da programação do IV
Carpe diem.
4. Serão selecionados pela comissão da STCA produções, para
participação do IV Festival Nacional de Teatro Carpe diem
produções que tenham feito suas inscrições atendendo aos
requisitos deste Edital.
4.1. Marcelo Sanntto (DRT 0042109/SP) e Fátima Martins
serão os curadores do IV Festival Nacional de Teatro Carpe
diem.
4.2. Será cobrado uma taxa por proposta inscrita no valor de
R$20,00.

“Bumbá” - Cia. Bambole - Osasco/SP
PRAÇA ANTÔNIO VIEIRA TAVARES

FOTO CARLA RIBAS

IV FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CARPE DIEM
Introdução
4.2.1 A inscrição não assegura seleção, e, caso o grupo não
seja selecionado o valor não será devolvido.
4.2.2. A conta para depósito está no artigo 10.
4.2.3. O comprovante de depósito deverá ser anexado a ficha
de inscrição.
4.2.4. O Festival Carpe Diem é um evento de caráter
COMPETITIVO e cada selecionado pagará uma taxa de
R$ 100,00.
4.2.5 O Festival é o único no estado brasileiro que reconhece
30 categorias agraciadas com o “Prêmio Carpe Diem”.
4.2.6. Haverá alojamento para os grupos com café da manhã,
no entanto, o almoço (somente para 2 membros do grupo).

“O Caixeiro da Taverna” - Grupo Anankê - Indaiatuba/SP
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

IV FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CARPE DIEM
Introdução
4.2.7. Não haverá ajuda de custo. Haverá premiação em
dinheiro para os 3 melhores espetáculos que receberão de
30 a 90 dias ($1.000,00 – $700,00 – $500,00).
4.2.8. Será arrecadado do público na entrada dos
espetáculos 1 Litro de Leite, que será doado para uma
instituição de caridade de Salto. Somente espetáculos de
ruas, será “PAGUE QUANTO QUISER”.
5. Os espetáculos deverão ser apresentados nos espaços
determinados pela STCA produções, adequados às condições
técnicas de espaço e equipamentos disponíveis com tempo
de 45 a 80 minutos. Cada produção deverá vir com seu
técnico. Se a produção não chegar ao tempo mínimo ou
ultrapassar o tempo máximo estará desclassificada da
categoria “Melhor Espetáculo”.

“A Filha do Bandido” - Grupo Só por Deus - Osasco/SP
AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ
FOTO OMAR MELUCCI

REGULAMENTO
DAS INSCRIÇÕES

6. O responsável pela inscrição e acompanhamento da
proposta deverá ser feito somente por 1 (um) produtor, a partir
do momento que passar para outro, a proposta estará
desligada.
6.1. Poderá ser enviado mais de uma proposta.
6.2. O Edital estará no site festivalcarpediem.wixsite.com

6.3. As inscrições serão recebidas apenas online (A STCA
produções, tem uma preocupação com o Meio Ambiente), as
propostas serão recebidas apenas no e-mail do evento
(festivalcarpediem@hotmail.com).

“Circo de Borracha” - Grupo Dois Pierre - São Paulo/SP
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS INSCRIÇÕES
6.4. Toda proposta enviada no e-mail deverá ter no ASSUNTO,
apenas o nome do REPRESENTANTE e da PEÇA. Toda a
proposta deve estar regularmente dentro do prazo, no formato
do festival, contendo:
a) Ficha de inscrição, somente em WORD (Solicite no e-mail do
evento).
b) 01 (uma) cópia do texto a ser encenado somente em PDF.
c) Currículo: Histórico resumido do grupo, resumido da peça,
diretor e integrantes (somente em PDF).
d) Link da página do Facebook, Linkedin, Blog ou site do
inscrito. (Corpo do e-mail)
e) Material ilustrativo e descritivos (cartazes, programas,
matérias de imprensa e criticas) somente em PDF.

“Amor por Anexins” - Cia. 2 Olhos - São Bernardo do Campo/SP
TEATRO VERDI
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO

DAS INSCRIÇÕES
f) 01 (um) Vídeo, com gravação, sem edição contendo a
apresentação integral e sem cortes do espetáculo inscrito.
(Link do youtube ou vimeo). NÃO ENVIAR ANEXADO ou
DROPBOX.
g) 01 (um) Vídeo, com edição contendo apresentação do
espetáculo inscrito em 2 minutos. (Link do youtube ou vimeo).
OBS: Totalmente áudio visual. NÃO ENVIAR ANEXADO OU
DROPBOX
h) Mapas de luz, palco (descrição do cenário), som do
espetáculo e o nome do técnico responsável que virá para o
festival.

“Por que As Mulheres Choram” - Grupo Refinaria Teatral
São Paulo/SP - SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS INSCRIÇÕES

i) 4 (quatro) fotos (do espetáculo) para divulgação (banner,
flyer e web), com alta resolução em arquivo preferencialmente
em extensão JPEG ou PNG – 300 DPI, obrigatoriamente 2
(duas) em horizontal e 2 (duas) em vertical e contendo no
“título” os créditos do fotógrafo. Não é permitido o envio de
fotos com arte e/ou marca d’agua do fotógrafo.
j) Regulamentação com SBAT (Sociedade Brasileira de Autores
Teatrais) ou ECAD (Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição) é de total responsabilidade do inscrito.
6.5. Cada grupo deverá trazer no máximo 11 (onze) integrantes
(contando com o motorista) e não serão aceitas modificações
significativas na ficha de inscrição, após o seu recebimento. As
eventuais alterações deverão ser submetidas ao produtor do
evento, com a devida justificativa.
6.6 Serão INDEFERIDAS as inscrições INCOMPLETAS.

“Essas Mulheres” - Grupo Teatral Aslucianas - Rio de Janeiro/RJ
PRAÇA ARCHIMEDES LAMMOGLIA – JARDIM TROPICAL

FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS INSCRIÇÕES
7. QUALQUER proposta selecionada poderá ser desligada
a qualquer momento pelo produtor do festival, por
motivos de força maior.
8. Os orientadores da edição 2018 serão: Maria Tornatore,
Atriz (DRT 32014/SP) e Diretora (DRT 4694/SC), João
Marchi Ator (0026492/PR) e Marcelo Sanntto Produtor e
diretor (DRT 0042.109/SP).
8.1. Eventuais solicitações de cenário poderão ser
anexadas à ficha.

8.2. Grupos que desejam acrescentar oficinas
workshops, devem anexar a ficha de inscrição.

e

8.3. Aos interessados de fazer parte do IV Carpe diem
como orientador ou produtor, podem enviar carta de
intenção ao e-mail do produtor.

“Devaneios Poéticos” - Grupo Estudo e Pesquisa em Cena
Tatuí/SP - SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

9. Os grupos selecionados deverão enviar até as 17h do dia 15
de fevereiro de 2018, um TERMO DE COMPROMISSO onde
ACEITA a participação no festival e que acaso venha desistir,
ficarão fora de 5 edições posteriores.
10. Dados da conta bancária: Pamela Mendonça da Silva,
agência: 0354 - Conta Corrente: 01023058-5 – Banco
Santander. CPF 403.661.848-22 para transferência bancária.
10.1. Os grupos selecionados deverão enviar até as 17h00 do
dia 16 de março de 2018, uma VINHETA, divulgando a peça
com os seguintes dizeres: Somos o grupo tal, da cidade tal e
iremos para Salto, São Paulo... (pausa) “IV Festival Nacional
de Teatro Carpe diem” realização STCA produções. Escolha um
lugar bonito da cidade de vocês. Usem a criatividade!
EXEMPLO DE VINHETA
https://www.youtube.com/watch?v=xUqYAfpfk4E

“O Cordel do Amor sem Fim” - Cia. Anomalias Teatrais - Salto/SP
TEATRO VERDI
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

10.2. Todos os participantes poderão assistir aos espetáculos
programados, pois serão gratuitos.
11. Os grupos selecionados serão recepcionados a partir das
8h00 até 10h00 do dia 23 de março de 2018, com café da
manhã,
no
foyer
da
Sala
Palma
de
Ouro.
Autorização escrita do pai, mãe ou responsável, no caso de
menores de 18 (dezoito) anos.
12. Os grupos terão que trazer itens pessoais como colchões
e roupas de cama, banho , cobertores e higiene pessoal.
12.1 O alojamento estará disponível a partir das 18h00.
13. Cada grupo será responsável pelo transporte da cidade de
origem para Salto/SP e vice-versa.
14. Não haverá translado.

“Ainda Aqui” - Cia. Cerne - São João do Meriti/RJ
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

15. Os grupos deverão estar presentes nos locais das
apresentações cumprindo os horários combinados com a
organização do evento.
15.1 O tempo permitido para ENSAIO GERAL e MONTAGEM
será de 2h30 (duas horas e trinta minutos) para cada peça.
16. Pelo menos 10% do grupo terá que permanecer em todos
os dias do festival acompanhando a programação, pois 1
(um) integrante de cada grupo escolherá o “Prêmio Carpe
diem - Voto Produtor”

16.1. O não cumprimento do item 16. terá pontos negativos
no resultado final do festival.
16.2. A comissão julgadora, diretores e produtores dos grupos
selecionados estarão em uma “Roda Carpe Diem” para
debater anseios, questões no dia 25 de março as 10h,
organizado e mediado pela produtora Fátima Martins.

“Janela Fechada” - Cia. de Teatro Proscênio - Ribeirão Preto/SP
TEATRO VERDI
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
16.2. Se, o participante quiser adquirir a camisa do evento,
deverá ser depositado R$ 30,00 em conta corrente com cópia
do
comprovante
de
depósito
no
e-mail:
festivalcarpediem@hotmail.com.

“Pernambuco em 4 atos” – Ateliê Casarão – Jundiaí/SP
AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

17. Os camarins deverão ser desocupados imediatamente
após a apresentação.
18. A STCA produções não se responsabilizará por objetos
deixados nos camarins ou alojamento.

19. Não será permitida a permanência de componentes de
outros grupos nas coxias e áreas de acesso dos atores
atuantes durante as apresentações.
20. Será organizado debate aberto mediado pela produtora
do evento Meiriely Rodrigues, sempre após cada
apresentação, com a presença da comissão julgadora, STCA
produções e o público em geral.
A) 5 minutos para o inscrito.
B) 15 minutos para orientadores
C) 5 minutos para o público.

“As Aventuras de Peter Pan e Sininho” – Evoé Cia. de Teatro
São Paulo/SP – SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS PREMIAÇÕES
21. No dia 25 de março de 2018, haverá a Cerimônia de
Encerramento e Premiação as 15h na Sala Palma de Ouro.
21.1. Será agraciado com o PRÊMIO
30 categorias, são elas:

CURADORIA
1 - Melhor Pré-Produção
2 – Melhor Fotografia
3 – Melhor Vinheta
4 – Prêmio Carpe Diem

CARPE DIEM,

“Nau dos Loucos” – Grupo de Teatro Pepitos - Ribeirão Preto/SP
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS PREMIAÇÕES

ORIENTADORES
5 - Melhor Texto Autoral
6 - Melhor Texto Adaptado
7 - Melhor Trilha Sonora
8 - Melhor Sonoplastia
9 - Melhor Iluminação
10 - Melhor Concepção de Luz
11 - Melhor Cenário

“A absurda comédia de duas vidas” – Grupo Gota, Pó e Poeira Guaçuí/ES - AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS PREMIAÇÕES

12 - Melhor Cenografia
13 – Melhor Acessório Cênico
14 - Melhor Figurino
15 - Melhor Maquiagem
16 – Melhor Visagismo
17 - Melhor Ator coadjuvante
18 - Melhor Atriz coadjuvante

“Vidas Secas” – Grupo Artemis de Teatro - Mauá/SP
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS PREMIAÇÕES

19 - Melhor Ator
20 – Melhor Atriz
21 – Melhor Cena
22 - Melhor Conjunto de Atores
23 – Melhor Pesquisa
24 – Prêmio Excelência e Profissionalismo

“O Assalto” - Evoé Cia. de Teatro - São Paulo/SP - TEATRO VERDI

FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS PREMIAÇÕES

25 – Revelação
26 - Melhor direção
27 – Melhor Peça “Voto Produtor” (escolhido
Pelos grupos concorrentes)
28 – Terceiro Melhor Espetáculo
29 – Segundo Melhor Espetáculo
30 - Melhor Espetáculo
22. Todos os grupos receberão certificados de participação online.

“Borra” – Trupe Investigativa Arroto Cênico – Nova Iguaçu/RJ
SALA PALMA DE OURO

FOTO PAMELA MENDONÇA

REGULAMENTO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23. Os grupos inscritos, bem como seus componentes,
concordam, ao se inscreverem, em ceder a STCA produções,
o direito do uso de som e imagem, em caráter definitivo e
gratuito, no país ou exterior, em relação às fotos ou
filmagens realizadas durante o evento, para utilização
institucional.
24. Todo inscrito concorda plenamente com todos os artigos
proposto no IV EDITAL - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO
CARPE DIEM.
25. Os casos omissos serão resolvidos pela STCA produções.
26. Quando houver Errata será divulgado no site e pagina
do facebook.
26.1 Toda e qualquer alteração do edital será de
responsabilidade do produtor acompanhar.

GRUPO CONVIDADO - “Por que os homens mentem?” – NÓSMESMOS - Itu/SP
SALA PALMA DE OURO
FOTO PAMELA MENDONÇA

Parágrafo Único: O IV Festival Nacional de Teatro Carpe
diem, assim como ocorreu nas edições anteriores, terá
como crítico teatral, Marcelo Sanntto, para analisar as
apresentações dos espetáculos, e, serão publicadas na
página do facebook “Não taMpo sol com peneira”, após
término do evento.

Salto, 24 de Novembro de 2017

Marcelo Sanntto
DRT 0042109/SP
Responsável e Curador
IV Festival Nacional de Teatro Carpe diem

Divulgação
I Edição

HOMENAGEM

Nossa Senhora do Monte
Serrat, Padroeira da cidade

Divulgação
II edição

HOMENAGEM - 2016

Ponte Pênsil em Salto
Foto: Bauer

Divulgação
III edição

HOMENAGEM

Complexo da Cachoeira, ao fundo
Antiga Brasital

