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Festival Lona Aberta – 1.ª edição 
 Março de 2021 

Manaus – Amazonas – Brasil 
 
CHAMADA 
 
A CACOMPANHIA DE ARTES CÊNICAS torna público a abertura das inscrições para o Festival Lona Aberta 
– 1.ª edição, objetivando a exibição de números circenses, o fomento e a difusão da produção artística 
nesta modalidade de expressão, nos termos da chamada abaixo: 
 
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. 
Art. 2º - Os objetivos do Festival são: 

I - A valorização e a difusão do panorama das produções circenses no Brasil, que desenvolvam 
temáticas contemporâneas, instigando o processo criativo no molde de números de curta duração; 
II - A realização de intercâmbio cultural entre os estados brasileiros, através da exibição números 
representativos das manifestações originárias; 
III - A mobilização de artistas do país para participação no Festival Lona Aberta – 1.ª edição; 
IV - A realização de atividades pedagógicas, como oficinas e debates. 
V – A popularização do circo; 
VI – A valorização da cultura nacional. 
 

CAPÍTULO II - Das Inscrições - De 03 a 18 de janeiro de 2021 (horário limite até 23h59 – hora Manaus). 
Art. 3º - Poderão inscrever-se no Festival Lona Aberta – 1.ª edição, artistas independentes, trupes ou 
coletivos de circo de todo o país, com números de 00:05 a 00:20 minutos de duração. Uma vez não 
atingido o limite mínimo e ultrapassado o limite máximo estabelecido, o número será automaticamente 
impedido de concorrer à seleção da curadoria. 
Art. 4º - As inscrições serão realizadas mediante o acesso do link: https://forms.gle/g1uTQaLNXda1yhot5  
para envio dos seguintes materiais e documentos: 

a) Sinopse do número 
b) Breve currículo do artista/grupo/companhia 
c) Portfólio do artista/grupo/companhia 
d) Link do vídeo na íntegra 
e) 3 fotos 
f) Rider técnico 
g) Ficha técnica 
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.  

 
Parágrafo Único: As inscrições serão INDEFERIDAS caso o grupo, companhia ou artista independente 
deixe de cumprir as formalidades documentais previstas na chamada, e ainda as que utilizem animais, 

https://forms.gle/g1uTQaLNXda1yhot5


objetos ou quaisquer recursos que possam colocar em risco a segurança do público e das dependências 
dos locais de suas apresentações. 
 
Art. 5º - Os números selecionados deverão encaminhar no prazo de 15 dias, após comunicado o resultado 
oficial, os seguintes documentos:  

a) Autorização dos órgãos responsáveis por direitos autorais ou do autor, acerca do roteiro/texto de 
cena, bem como da trilha, quando for o caso; 

b) Liberação assinada da cessão das imagens dos números à coordenação do FLA – 1.ª edição e aos 
patrocinadores/apoiadores para divulgação e exibição nos programas de publicidade que lhes 
couber (modelo enviado juntamente com o resultado oficial aos grupos selecionados). 
 

Parágrafo Único – O FLA – 1.ª edição se responsabiliza pela cobertura dos custos junto ao Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, quando o número utilizar trilhas que não sejam de criação 
própria. Aquelas que possuírem a liberação do autor, deverão encaminhá-la à coordenação; 
 
Art. 6º - Cada artista, trupe ou coletivo circense poderá inscrever quantos números desejar, resguardando 
o direito, à curadoria, da escolha de qual(is) será(ão) selecionado(s). 
Art. 7º - A presente chamada e a ficha de inscrição podem ser encontradas no site 
www.cacompanhia.com, bem como nas redes sociais da Cacompanhia de Artes Cênicas, mas a efetivação 
da inscrição seguirá as condições contidas neste documento. 
 
Parágrafo Único – Para efeitos da classificação indicativa dos números, sugerimos o uso do material 
disposto no link a seguir, organizado pelo Ministério da Justiça, como meio de orientação: 
https://drive.google.com/file/d/1yP6SNNeK512LQedi_W8nLYkCY_HkpCRI/view?usp=sharing 
 
CAPÍTULO III - Da Seleção, Cachê e Resultados 
Art. 8º - A Comissão de Seleção será composta por 03 (três) membros da equipe de coordenação do 
Festival. 
§ 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. 
§ 2º - A Comissão de Seleção selecionará até 15 números para compor a programação do Festival. 
§ 3º - Cada grupo selecionado assinará um Contrato de Prestação de Serviços Artísticos com a 
Coordenação do Festival para as apresentações. 
§ 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. 
 
CAPÍTULO IV - Da Comissão Organizadora 
Art. 9º - A Comissão Organizadora, responsável pela formulação e coordenação do evento, terá a seguinte 
composição: 

▪ Coordenação geral; 
▪ Coordenação executiva; 
▪ Coordenação de produção; 
▪ Coordenação pedagógica; 
▪ Assessoria de comunicação; 
▪ Produção executiva; 
▪ Staffs de produção; 
▪ Técnico de audiovisual; 
▪ Técnico de palco e iluminação 

 

https://drive.google.com/file/d/1yP6SNNeK512LQedi_W8nLYkCY_HkpCRI/view?usp=sharing


Parágrafo Único - A Comissão Organizadora poderá convidar números ou espetáculos nacionais, 
regionais e/ou internacionais para apresentações especiais, independente de inscrição e seleção, 
considerando a relevância da contribuição ao processo criativo e cultural. 
 
CAPÍTULO V - Das Apresentações 
Art. 10º - Os números selecionados farão uma única apresentação dentro da programação do Festival 
Lona Aberta – 1.ª edição. 
 
CAPÍTULO VI - Da Programação Acadêmica 
Art. 11º - Serão ofertadas oficinas à comunidade, de forma gratuita, durante a realização do festival. 
Art. 12º - Os artistas proponentes poderão oferecer, no ato da inscrição, oficinas abertas à comunidade 
de Manaus. A seleção do número não garante automaticamente a seleção da oficina, no entanto se ela 
acontecer, a coordenação do FLA – 1.ª edição, entrará em contato para ajustar o valor de cachê, 
considerando a atividade formativa. 
 
CAPÍTULO VII - Da hospedagem, alimentação e responsabilidade pela produção dos números. 
Art. 13º - Todas as despesas de transportes aéreos e fluviais de pessoas e cargas dos selecionados, 
oriundos de outras localidades, serão de inteira responsabilidade dos mesmos. 
Art. 14º - Os selecionados de outras localidades para participar do Festival Lona Aberta – 1.ª edição terão 
direito à hospedagem e alimentação na cidade de Manaus durante todo o período do Festival, 
abrangendo um dia antes, com a chegada e um dia depois, prazo máximo para o retorno a cidade 
originária, custeados pelo Festival. 
Art. 15º - A hospedagem será oferecida em hotel escolhido e contratado pela Comissão de Organização 
do Festival. Caso o participante opte por hospedar-se em outro hotel de sua escolha, este deverá arcar 
com as despesas decorrentes. 
Art. 16º - Após o período de confirmação, caso haja cancelamento da participação de algum grupo ou 
artista independente selecionado, este será automaticamente impedido de concorrer pelo período de 02 
(dois) anos. 
Art. 17º - Qualquer alteração nos membros participantes dos grupos deverá ser informada à Coordenação 
até, no máximo, 15 (quinze) dias antes do início do Festival, em conformidade com os dados da Ficha de 
Inscrição. 
Art. 18º - Os grupos concorrentes no Festival que contarem, entre seus integrantes, com pessoas menores 
de 18 (dezoito) anos, deverão portar a competente autorização dos pais ou responsáveis e do órgão 
responsável. 
Art. 19º - O Festival concederá o transporte terrestre de chegada e partida, dentro da cidade de Manaus, 
dos grupos e companhias com seus equipamentos e materiais cenotécnicos, do ponto de chegada, 
(Rodoviária, Porto ou Aeroporto), ao hotel e local de apresentação. 
Art. 20º - A coordenação concederá hospedagem, alimentação e cachê aos grupos/companhias 
convidados especialmente para o FLA – 1.ª edição, nos termos da chamada do festival. 
Parágrafo Único - É obrigatória a permanência de, pelo menos, um representante da trupe ou coletivo, 
durante o Festival Lona Aberta – 1.ª edição. 
 
CAPÍTULO VIII - Das Disposições Finais 
Art. 21º - Os artistas, trupes, coletivos e companhias selecionados e convidados, bem como seus 
componentes, concordam, ao se inscreverem, em ceder à Coordenação do Festival Lona Aberta – 1.ª 
edição e aos patrocinadores/apoiadores o direito de uso de imagem, em caráter definitivo e gratuito, no 
país ou exterior, em relação às fotos ou filmagens realizadas durante o evento, para utilização em ações 
promocionais do festival. 
Art. 22º - O ato da inscrição implicará na aceitação por parte dos interessados das normas e condições 
estabelecidas nesta Chamada. 
Art. 23º - Fica eleita a comissão organizadora, como competente para dirimir eventuais dúvidas a respeito 
da interpretação e aplicação da presente Chamada, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 



Art. 24º - Os casos omissos nesta Chamada serão apreciados e solucionados pela Comissão Organizadora 
do Festival Lona Aberta – 1.ª edição, não cabendo recurso das decisões. 
 

Manaus, Estado do Amazonas, em 03 de janeiro de 2021. 
 
Contatos: 
 
(92) 98265-0946 (Jean Palladino) 
(92) 98466-0880 (Ana Oliveira) 
festival.lonaaberta@gmail.com  
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