
REGULAMENTO
Neste ano, realizaremos a 5ª Mostra de Arte e Cultura (MAC) nas modalidades Artes Plásticas,

Fotografia e Literatura. Você, associado e artista, é convidado a inscrever suas obras.
Com certeza, esta 5ª MAC, como as anteriores, valorizará ainda mais o nosso congresso.

APROVEITE ESTE ESPAÇO. PARTICIPE!

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
– Ser filiado ao SINPEEM, delegado ou não do 18º Congresso do SINPEEM.

– Retirar a ficha de inscrição na sede do sindicato, no site do SINPEEM (www.sinpeem.com.br)
ou nas subsedes.

– Encaminhar junto com a ficha de inscrição uma foto de cada trabalho inscrito totalizando,
no máximo, três por modalidade (tamanho 10X15).

– Literatura: prosa: encaminhar cópia da capa do livro e resumo;
poesia: no caso de livro, encaminhar cópias de três.
Se forem avulsas podem ser inscritas, no máximo, três.

– Autorização para divulgação das fotos no site do SINPEEM.

– Currículo (se tiver) das experiências realizadas.

– Descrição dos trabalhos, incluindo a técnica utilizada.

– As obras bidimensionais não poderão exceder ao tamanho máximo de 1,0m X 1,5m.

– Trabalhos apresentados nas mostras anteriores não serão aceitos.

 
INSCRIÇÃO: DE 23/07 A 17/08/2007

Pessoalmente, na sede do SINPEEM – av. Santos Dumont, 596
Metrô Armênia – 01101-080 – São Paulo-SP

de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, ou via correio, valendo a data da postagem.

IMPORTANTE
1 – Uma comissão composta por profissionais e especialistas da área selecionará os trabalhos

inscritos, que serão expostos na 5ª MAC, durante o Congresso Anual do SINPEEM.
2 – A retirada do material enviado para inscrição será de responsabilidade do candidato, no

período de 24 a 28/09/2007, das 9h às 13h, na sede do sindicato (endereço acima).
3 – A retirada as obras será realizada no dia 21 de setembro, à tarde, no local da exposição.

OS SELECIONADOS SERÃO COMUNICADOS ATÉ 22/08/2007

MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE 3329-4516, COM JAQUELINE

Atenciosamente,

A COMISSÃO

Adelson Cavalcanti de Queiroz, Teresinha Chiappim e Floreal Marim Botias Júnior


