
   

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Rio das Artes                        Piracicaba, ____ de ________ de 2016. 
 
(   ) COLETIVO/GRUPO    (   ) INDIVIDUAL 

O Rio das Artes, circuito de ateliês e exposições abertas realizado pelo Sesc em 2010, 2011, 

2014 e 2015 ganhará uma nova, muito nova, edição em 2016, nos dias 30 de abril, das 10h às 

20h e 1º. de maio, das 10h às 17h. Para esta próxima edição, a ideia é contemplar todas as 

expressões artísticas, envolvendo diversos coletivos em sua realização, por meio de passeios 

fotográficos, grupos de sketchcrawl (desenho de observação), feira de troca de livros, pintura ao 

ar livre, música em cortejo e desplugadas de palco, intervenções de teatro, dança, grafite, 

palhaçaria, malabares e performances.  

 
Eu, __________________________________, portador (a) do R.G. __________________, 
CPF ___________________, comprometo-me, através deste, a participar no (   ) dia 30 de 
abril, preferencialmente das ___ às ____ e (   ) 01 de maio de 2016, das ___ às ___ (horas), 
do projeto RIO DAS ARTES 2016.  
 
Nome:_______________________________TEL/CEL___________________________ 
Linguagem artística:_______________________________________________________ 
Mini currículo (em 3 linhas):___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Nome do Espaço Cultural:__________________________________________________ 
Endereço: _______________________________Email __________________________ 
End. internet____________________________________________________________ 
Fotos/arquivos (enviar p/ riodasartes2016@piracicaba.sescsp.org.br) 
Confirmo presença para realizar ___________________________em (  ) ateliê 
(end:______________________), (   ) espaço público/rua (end:_______________________ 
(   ) espaço organizado pelo Sesc (local ainda a definir). 
Sinopse da atividade cultural (em 4 linhas)________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Assumo as responsabilidades de transporte, montagem e desmontagem da atividade 
cultural, acima descrita, me responsabilizando por autorizações legais, alvarás e demais 
documentos necessários à realização da atividade proposta, isentando o SESC de qualquer 
responsabilidade.  Aceito que os dados pessoais e do espaço cultural onde exerço minha 
prática cultural constem em todo e qualquer tipo de divulgação do Projeto RIO DAS ARTES 
2016. 

Assinatura:___________________________ 
                                                                                                      

Obs: As propostas enviadas serão analisadas e caso aprovadas receberão uma ajuda de custo a ser definida 
pela Comissão de Organizadora do projeto Rio das Artes 2016. 
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