
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE ATRAÇÕES CULTURAIS 

“NATAL ILUMINADO 2021” 
 

 
DADOS DA ATRAÇÃO: 

( ) Pessoa Física ( ) Pessoa 
Jurídica 

Nome/Razão Social 

Nº de Integrantes: CPF/CNPJ 

Tel Contato 1 ( ) Tel de Contato 2 ( ) E-mail: 

TIPO DE ATRAÇÃO: 

( ) MPB  (    ) Pop Rock ( ) Samba ( ) Forró  ( ) Teatro ( ) Dança ( ) Outros:   

Fale um pouco sobre o que você pretende levar para o “Natal Iluminado 2021”: 

 

 

 

 

Preferência de Data 1: Preferência de Data 2: Preferência de Data 3: Preferência de Data 4: 

Obs: As Apresentações acontecerão entre os dias 27/11/2021 e 23/12/2021. 
 

RYDER TÉCNICO DISPONÍVEL: 

Sonorização de Pequeno Porte contendo PA 1X1, 2 (dois) monitores, 10 (dez) microfones com 
pedestais, kit de microfone para bateria, mesa de som de 24 (vinte e quatro) canais, cubo para 

contrabaixo, cubo para guitarra, 10 (dez) canhões de luz (PAR LED 5W).  

OBS.: Não será fornecido cabo P10, cabendo a cada músico/banda utilizar seu próprio cabo. 

Descreva abaixo quais itens do Ryder disponível você usará em sua apresentação e o que você levará por 
necessidade (equipamento próprio): 

 

 

Breve release da atração 
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________________________________________________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

 

Orientações Gerais: 

 

 
1. Este formulário estará disponível para preenchimento no período de 15 de novembro a 23 de 

novembro de 2021;  

2. As apresentações no “Natal Iluminado 2021” não recebem cachê e têm caráter de divulgação 

e exposição dos artistas envolvidos ao grande público que circula no evento; 

3. A Prefeitura se resguarda no direito de não selecionar atrações que fujam à temática que o 

evento envolve e propõe; 

4. Todas as atrações terão 1:30 (uma hora e trinta minutos) de set, sendo o início às 20h e término 

às 21h30min; 

5. As atrações deverão chegar ao local da apresentação com 1 (uma) hora de antecedência para 

passagem de som; 

6. A Prefeitura fornecerá palco e a estrutura de som já informada nessa ficha de inscrição; 

7. A Prefeitura divulgará na imprensa o cronograma das apresentações; 

8. A atração cultural, através desta inscrição, autoriza o uso de imagem, áudio e vídeo, por parte 

dos organizadores no “Natal Iluminado 2021” para divulgação e promoção do evento por tempo 

indeterminado; 

9. A prefeitura oferecerá certificado às atrações que se apresentarem no “Natal Iluminado 2021”; 

10. A atração se compromete a não divulgar nomes de patrocinadores ou outros apoiadores que 

não estejam ligados à organização do evento durante sua apresentação no palco do “Natal 

Iluminado 2021” e/ou durante as entrevistas realizadas a respeito do assunto, ficando o artista 

ciente de que, em havendo o descumprimento do presente compromisso, o microfone será 

cortado; 

11. Não serão permitidas apologias, falas ou ainda a utilização de simbolos de baixo calão que 

incitem ou promovam a violência, o racismo e a intolerância em todas as suas formas, ficando 

o artista ciente de que, em havendo o descumprimento do presente compromisso, sua 

apresentação será cancelada ou o mesmo terá seu microfone cortado; 

12. Não haverá estrutura de camarim, cabendo às atrações chegarem ao local prontos e 

preparados para se apresentarem. 

 

 

Governador Valadares/MG,   de  de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela atração 


