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ERRATA 
 

 Onde se lê:  
 
CAPÍTULO I - Da Sede, Período e dos Objetivos  
Art. 1º - O Festival Lona Aberta – 1.ª edição será realizado na cidade de Manaus (AM), no período 
de 10 a 14 de março de 2021. 
 

 Leia-se: 
 
CAPÍTULO I - Da Sede, Período e dos Objetivos  
Art. 1º - O Festival Lona Aberta – 1.ª edição será realizado na cidade de Manaus (AM), de forma 
híbrida (presencial e virtual) em período a ser confirmado, em função da segunda onda da Covid-
19 em que o país se encontra e a possibilidade de prorrogação de execução dos projetos 
apoiados pela Lei Aldir Blanc.   
 

 Onde se lê:  
 

CAPÍTULO II - Das Inscrições - De 03 a 18 de janeiro de 2021 (horário limite até 23h59 – hora 
Manaus). 
 

 Leia-se: 
 

CAPÍTULO II - Das Inscrições - De 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021 (horário limite até 23h59 
– hora Manaus). 
 
 

 Onde se lê: 
 

h) O artista/grupo/trupe/coletivo deverá, ainda, marcar na ficha de inscrição em qual 
mostra deseja participar. São elas: 

i. Noite de Variedades: Números livres que não necessariamente se insiram nas 
temáticas das noites subsequentes e/ou não desejem estar sob nenhum dos recortes 
propostos; 
ii. Noite LGBTQIA+: Números que sejam capitaneados por artistas que possuam 
identidade LGBTQIA+ ou, ainda, que tenham a referida temática como discurso de 
cena; 
iii. Mostra Xamego de Comicidade Preta: Números que sejam capitaneados por 
artistas que possuam identidade preta ou, ainda, que tenham a referida temática 
como discurso de cena; 
iv. Noite das Mulheres: Números que sejam capitaneadas por artistas mulheres ou, 
ainda, que tenham a referida relação de gênero como discurso de cena; 
v. Mostra Sobrevoos e Quedas: Números que sejam realizados com aparelhos de 
aéreos.  

 



 Leia-se: 
 

h) O artista/grupo/trupe/coletivo deverá, ainda, marcar na ficha de inscrição em qual 
mostra deseja participar. São elas: 

i. Noite de Variedades: Números livres que não necessariamente se insiram nas 
temáticas das noites subsequentes e/ou não desejem estar sob nenhum dos recortes 
propostos; 
ii. Noite LGBTQIA+: Números que sejam capitaneados por artistas que possuam 
identidade LGBTQIA+ ou, ainda, que tenham a referida temática como discurso de 
cena; 
iii. Mostra Xamego de Comicidade Preta: Números que sejam capitaneados por 
artistas que possuam identidade preta ou, ainda, que tenham a referida temática 
como discurso de cena; 
iv. Noite das Mulheres: Números que sejam capitaneadas por artistas mulheres ou, 
ainda, que tenham a referida relação de gênero como discurso de cena; 
v. Mostra Sobrevoos e Quedas: Números que sejam realizados com aparelhos de 
aéreos.  
vi. Mostra virtual: Números que independente da linguagem e/ou discurso de cena, 
queiram se apresentar virtualmente, através da disponibilização de vídeo pré-
gravado com o número. 

 
 

 Onde se lê: 
 
CAPÍTULO III - Da Seleção, Cachê e Resultados 
 
§ 1º - Os números inscritos serão escolhidos pela Comissão de Seleção nos dias 19 a 21 de 
janeiro de 2021, tendo como critérios de avaliação a qualidade técnica, artística, a criatividade, 
contemporaneidade e a originalidade dos números inscritos. 
 
§ 4º – Os selecionados, bem como os convidados, receberão um cachê no valor R$1.000,00 (mil 
reais) cada. 
 
§ 5º – A divulgação do resultado dos selecionados está prevista até o dia 22 de janeiro de 2021, 
disponível no site oficial e os contemplados serão informados pela assessoria de comunicação 
por telefone e/ou e-mail. 
 

 Leia-se: 
 
CAPÍTULO III - Da Seleção, Cachê e Resultados 
 
§ 1º - Os números inscritos serão escolhidos pela Comissão de Seleção entre os dias 04 e 06 de 
fevereiro de 2021, tendo como critérios de avaliação a qualidade técnica, artística, a 
criatividade, contemporaneidade e a originalidade dos números inscritos. 
 
§ 4º – Os valores de cachês para selecionados e convidados serão acertados posteriormente, 
entre festival e artistas, a depender do formato de apresentação. 
 
§ 5º – A divulgação do resultado dos selecionados está prevista até o dia 07 de fevereiro de 
2021, disponível no site oficial e os contemplados serão informados pela assessoria de 
comunicação por telefone e/ou e-mail. 

 


