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4ª MOSTRA GIRA-SOLA 2012 
 

                                                              ReviraruA  
 

                   Reconhecendo o Centro da Cidade                  

 
Nesta quarta edição a Mostra Gira-Sola acontecerá de 24 a 30 de setembro de 2012, 
e terá o centro da cidade de Ribeirão Preto como palco para seus espetáculos. 
É a Mostra Gira-Sola voltando o olhar para o centro da cidade, seus patrimônios, e 
sua história. Girando e revirando as possibilidades de movimentos e encontros. 
Poderão ser inscritos espetáculos teatrais, de dança e performance, que puderem ser 
realizados em espaços não-convencionais, palco e rua. 
 
1. Das inscrições 
As inscrições podem ser realizadas em nome de grupos teatrais ou indivíduos de 15 a 
26 de Julho de 2012.  
* O envio do material do espetáculo/ grupo deverá ser feito exclusivamente por 
email; 
* Somente o envio do DVD do espetáculo na íntegra deverá ser feito por Correios ou 
entregue pessoalmente no endereço abaixo citado; 
* Não é necessária inscrição de pessoa jurídica; 
* Serão desconsideradas propostas enviadas ou entregues fora do prazo estipulado. 
 
2. Documentação necessária 

a. RG e CPF do responsável pelo grupo; 
b. Proposta do espetáculo contendo: 

• Ficha de inscrição preenchida (convertida em pdf); 

•  Sinopse e release do espetáculo; 

• 03 fotos em alta resolução do espetáculo; 

• Currículo do grupo; 

• Breve histórico do espetáculo; 

• Mapas de luz e som (se necessário); 

• Proposta de encenação;  

• Cópia do comprovante de liberação do espetáculo junto às entidades de 
direitos autorais ou carta assinada pelo próprio detentor dos direitos; 

• Ficha técnica completa; 

• Links de vídeos e clipes do espetáculo; 

• Quaisquer outras informações relevantes sobre o grupo e/ou espetáculo; 

• DVD com gravação de apresentação do espetáculo da íntegra (Correios); 
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ATENÇÃO! 
Todo material deverá ser enviado em 01 única mensagem para o e-mail: 
mostragirasola@gmail.com, com exceção do DVD contendo o espetáculo na íntegra, 
que deverá ser enviado via Correios ou entregue pessoalmente no seguinte endereço: 
 
4ª MOSTRA GIRA-SOLA - 2012 
Grupo: _____________________________ 
Espetáculo: __________________________ 
Rua Álvares Cabral, 469 – 6º andar – Galpão 
Centro 
Ribeirão Preto/SP 
CEP: 14010-080 
 
3. Do resultado 
A divulgação dos selecionados para a 4ª Mostra Gira-Sola acontecerá dia 31 de julho 
de 2012 por e-mail. 
 
4. Da remuneração 
 
4.1 Grupos selecionados 

• Os grupos selecionados que residirem em até 200km de distância de Ribeirão 
Preto/SP receberão ajuda de custo (para cachê e transporte) no valor de R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais).  

• Os grupos selecionados que residirem em municípios com distância superior a 
200 km de Ribeirão Preto, receberão ajuda de custo (para cachê e transporte) 
no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

• Como critério de definição da distância existente entre a cidade de origem do 
grupo e Ribeirão Preto será consultada a tabela constante no link 
https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR, renunciando a outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
A organização também oferecerá hospedagem e alimentação para os integrantes no 
dia da apresentação do espetáculo. 
 
5. Do compromisso 
A MOSTRA GIRA-SOLA entende a inscrição dos espetáculos como aceitação aos 
termos estipulados neste edital. 
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6. Contato 
Facebook: Movimento Gira-Sola 
Telefone: 16- 3043-8450/ 16-9606-1377/ 16-8144-8505/ 16-8119-4569 
 
7. Realização 
 

         
  


