PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 – REVELANDO SP.

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

O Governo de Presidente Prudente por meio da Secretaria de Cultura de Presidente
Pudente torna público o regulamento para participação da Chamada Pública 04/2022
oficializada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (Amigos da Arte), através do
Contrato de Gestão nº 02/2022 - Lei Federal nº 9637/98, estabelecido com a Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com observância na Lei
Estadual nº 846/98 e no Decreto Estadual nº 43.493/98 e suas posteriores alterações,
que irá selecionar representantes dos municípios do Estado de São Paulo interessados
em participar do Revelando SP, no âmbito do Programa Juntos pela Cultura 2022.
O Revelando SP é uma ação de valorização da cultura tradicional paulista, resultando
de interesses convergentes entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados, organizada em
um festival no qual os municípios do Estado de São Paulo se fazem representar
através de expositores e/ou manifestações que promovam a valorização e difusão da
sua cultura tradicional, a ser realizado em evento presencial, de 13 a 17 de julho de
2022, no Parque Água Branca, no município de São Paulo.
Os

expositores

e/ou

as

manifestações

artístico-culturais

(denominadas

representações), devem expressar fielmente suas tradições culturais, nas categorias
CULINÁRIA, ARTESANATO e MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS.
O Programa Juntos pela Cultura 2022 selecionará, pelo menos, 04 (quatro) municípios
de cada Região Administrativa do Estado de São Paulo, e 10 (dez) propostas de
ocupação de estandes turísticos. No entanto, o número de representações
selecionadas em cada categoria será definido pela Amigos da Arte em função da
capacidade técnica do evento em acolher as propostas e será divulgado no momento
da publicação do resultado da Chamada.
A proposta de ocupação de estande turístico não é obrigatória. O município pode optar
por concentrar sua proposta na indicação de representações de culinária, artesanato e

manifestações artístico-culturais. Para ter sua proposta de ocupação de estande
turístico selecionada, ao menos 01 (uma) representação indicada deverá ser
selecionada.
Na realização do Revelando SP, a Amigos da Arte apoiará os municípios selecionados
com:
a) O fornecimento da infraestrutura necessária às representações, assim como
alojamento e alimentação;
b) O pagamento de premiação financeira às manifestações artístico-culturais; c) A
direção e a concepção do evento Revelando SP;
d) A organização espacial e cenográfica do evento;
e) A disponibilização de equipe técnica e de produção durante todos os dias do evento;
f) A divulgação das atividades e a mobilização de público.

Em contrapartida, o Governo de Presidente Prudente, caso o Município seja
selecionado, irá:
a) Fornecer transporte para as representações selecionadas;
b) Fazer a interlocução entre a Amigos da Arte e as representações selecionadas;
c) Auxiliar as representações selecionadas na entrega da documentação exigida após
o processo seletivo;
d) Realizar as ações propostas para a ocupação de estande turístico, se for o caso.

Quem pode participar?
Proponentes que desenvolvem ações nos segmentos:
Culinária, Artesanato e Manifestações Artísticos-Culturais – Pessoa Física e/ou
Jurídica, com sede em Presidente Prudente

Período de Inscrição:
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário Google Forms online, disponível no site www.culturapp.com.br, até o dia 17 de maio de 2022.

Antes de realizar a inscrição, leia atentamente:
-Regulamento
-Anexo 06 - Diretrizes regrais do Revelando SP
-Anexo 07- Categoria Culinária
-Anexo 08- Categoria Artesanato
-Anexo 09- Manifestações artísticos-culturais

