CONCURSO CULTURAL DE FOTOGRAFIA
“ÁGUA: RETRATOS DE UMA NOVA CONSCIÊNCIA”
Desde o surgimento da vida no planeta, a água é o elemento mais importante para
a sobrevivência dos seres vivos. A Terra é composta por 70% de água, mas de toda essa
porcentagem, apenas 2,4% é de água doce, ou seja, propícia para o consumo.
Apesar da pouca disponibilidade de água doce no planeta, a humanidade tem
desperdiçado os recursos hídricos. Uma estimativa da ONU feita em 2006 revela que até
o ano de 2050, cerca de 45% da população mundial não terá acesso à água potável.
Alguns países já sofrem pela falta de água, principalmente no continente europeu e
africano. Segundo dados da WWF, nações como Espanha, Inglaterra e Japão já sofrem
com a escassez desse recurso, e na França e Bélgica, estudos indicam que seus
aquíferos se encontram superexplorados.
Mas não é preciso ir tão longe para ver que a falta de água é um problema real. No
Estado de São Paulo, a crise de abastecimento dos reservatórios causada pela falta de
chuvas afeta parte da população. Em uma pesquisa realizada pelo Radar Data Popular
com 18.534 moradores de 70 cidades do Estado, 59% dos entrevistados acreditam que
ainda haverá problemas com água até o fim do ano; por outro lado, os outros 41%
preveem que irá chover e que os transtornos serão solucionados.
Diante dessa situação, que afeta tanto as cidades do interior quanto a capital, os
Museus da Energia de Itu e Salesópolis promoverão, de 14 de junho a 20 de agosto, o
concurso cultural “ÁGUA: RETRATOS DE UMA NOVA CONSCIÊNCIA”, que objetiva
promover um debate sobre o tema por meio da arte da fotografia, com a seleção de
imagens de fotógrafos profissionais e amadores, retratando essa realidade e incentivando
o uso consciente e responsável desse bem. Do concurso, serão escolhidas as fotografias
que irão compor uma exposição homônima. Confira o regulamento.

Al. Cleveland, 601 Campos Elíseos São Paulo SP 01218-000 Tel. (11) 3333.5600
e-mail: patrimonio@energiaesaneamento.org.br website: www.energiaesaneamento.org.br

Regulamento:
1. Disposições Gerais
1.1 O Concurso de Fotografia “ÁGUA: RETRATOS DE UMA NOVA CONSCIÊNCIA”,
promovido pelos Museus da Energia de Itu e Salesópolis, é aberto a fotógrafos amadores
ou profissionais, com idade a partir de 10 anos.
1.2. Poderão ser fotografadas apenas áreas/cidades que sofreram com a estiagem no
primeiro semestre do ano de 2014. As imagens deverão apresentar ações de incentivo ao
uso consciente e responsável dos recursos hídricos, como também atividades que estão
sendo realizadas para minimizar os efeitos da estiagem e/ou registros das consequências
da insuficiência de chuvas em determinadas regiões. Fica a cargo do fotógrafo a escolha
de produzir retratos realistas ou de natureza mais livre, metafórica, sendo ambos estilos
aceitos.
1.3. As fotos serão selecionadas pelos seguintes critérios:
1.3.1 Aspectos estéticos
1.3.2 Qualidade da ampliação
1.3.3 Atendimento aos critérios estabelecidos neste regulamento
1.3.4. As fotos poderão ser em Cores ou PB.
1. 4. Cada fotógrafo poderá participar com, no máximo, 03 (três) fotos.

2. Das inscrições
2.1 As inscrições serão feitas por correio ou pessoalmente nos seguintes endereços:
Fundação Energia e Saneamento
Alameda Cleveland, 601, Campos Elíseos
CEP 01218-000 – São Paulo, SP
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Museu da Energia de Itu
Rua Paula Souza, 669, Centro
CEP 13300-050 – Itu, SP
2.2. O período de inscrição será de 14/06/2014 a 20/08/2014. Para efeitos de recebimento
das inscrições, será considerada a data de postagem das imagens. Não serão aceitas
fotos com postagem após 20/08/2014.
2.3 As fotos que concorrerão devem ser obrigatoriamente enviadas com a ficha
preenchida no ato da inscrição, respeitando os padrões descritos no item 3.1.1.
2.4 Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer custos
incorridos pelos participantes para a inscrição, confecção e envio dos trabalhos ou por
danos que possam acontecer no transporte do material.
3. Do Material
3.1. Poderão ser enviadas:
3.1.1 Até 3 (três) imagens de 20 x30 cm, papel fotográfico fosco com borda.
3.1.2 O material deverá ser enviado junto com a ficha de inscrição (Anexo 1) devidamente
preenchida.

4. Seleção
4.1. Serão escolhidas 40 fotos para compor a exposição “ÁGUA: RETRATOS DE UMA
NOVA CONSCIÊNCIA”
4.2. A exposição será lançada no dia 4 de setembro nos Espaços das Águas dos Museus
da Energia de Itu e Salesópolis, sendo selecionadas 20 imagens para cada unidade.
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4.3. A divulgação dos selecionados será realizada no dia 29 de agosto de 2014 no site da
Fundação Energia e Saneamento www.energiaesaneamento.org.br e na página do
facebook www.facebook.com/redemuseudaenergia.
4.4 O nome do autor da foto será citado em qualquer exposição das imagens enviada
pelo concurso.

5. Do julgamento
5.1. As fotos serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por 6 (seis)
profissionais, sendo 4 representantes da Fundação Energia e Saneamento, 1 fotógrafo
profissional e 1 engenheiro ambiental.
5.2. Os ganhadores serão notificados por e-mail e a lista de selecionados estará
disponível no site www.energiaesaneamento.org.br.

6. Da premiação
6.1. Os três primeiros colocados ganharão os livros “Belle Époque na Garoa: São Paulo
entre a tradição e a modernidade”, “Catullo Branco: o homem dos moinhos de vento” e
“Guarapiranga 100 anos”, publicações da Fundação Energia e Saneamento.

7. Disposições finais
7.1 Todos os participantes do concurso declaram e asseguram, desde já, que são os
detentores dos direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, assim não
violando quaisquer direitos ou propriedade intelectual de terceiros. Compromete-se,
outrossim, a manter a Fundação Energia e Saneamento isenta de responsabilidade
perante terceiros relativa à autoria e originalidade do material.
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7.1.1 O autor permite, desde já, a utilização do material enviado ao concurso para que
seja divulgado na exposição “ÁGUA: RETRATOS DE UMA NOVA CONSCIÊNCIA” e
nas mídias eletrônicas e impressas (Anexo 2).
7.2 As fotos enviadas não serão devolvidas.
7.3 As fotos selecionadas passam a integrar o acervo fotográfico da Fundação Energia e
Saneamento.
7.4 A comissão julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver os casos omissos
neste regulamento, não cabendo recurso.
7.5 Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou
pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou
uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos organizadores, de acordo com a
Lei nº 5768/71 e decreto nº 70.951/72, artigo 30.
7.6 Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de
fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
7.7 Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer custos
incorridos pelos participantes para inscrição, confecção e envio dos trabalhos, divulgação
dos vencedores, comparecimento ao evento de premiação, viagens, transporte,
hospedagem, alimentação ou quaisquer outros custos relacionados ao concurso.
7.8 Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser
encaminhadas ao e-mail: mpcruvinel@museudaenergia.org.br
7.9 O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a
critério

da

organização,

a

desqualificação

da(s)

fotografia(s)

inscrita(s),

e,

consequentemente, do respectivo participante.
7.10 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os
itens deste regulamento.
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Anexo 1
Ficha de Inscrição
NOME

1TÍTULO DA FOTOGRAFIA

23-

DATA DE NASCIMENTO
NATURALIDADE
PROFISSÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE
CPF
ENDEREÇO COMPLETO
CEP
TEL
E-MAIL

Autorizo a utilização das imagens por mim inscritas neste concurso, por tempo
indeterminado, para serem utilizadas em material promocional e institucional, impresso
ou digital da Fundação Energia e Saneamento; para divulgação na internet; bem como
para serem incorporadas ao seu acervo fotográfico, disponível para acesso público,
respeitando sua autoria.
Concordo com a gratuidade das referidas inserções, ciente de que a sua utilização não
resultará em qualquer pagamento ou ressarcimento a que título for pelo uso das imagens.
Por ser verdade, firmo a presente autorização, bem como declaro conhecer e aceitar o
regulamento do concurso,
__________________________________
Assinatura
São Paulo, _______/_______/ 2014.
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Anexo 2
AUTORIZAÇÃO
Eu (nome completo), nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG n° e
CPF/MF n°, detentores dos direitos autorais patrimoniais pertinentes as imagens
(descrição das imagens), AUTORIZO a FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA
ENERGIA E SANEAMENTO, instituição privada sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 02.414.436/0001-52, com sede na Alameda Cleveland, n° 601,
bairro Campos Elíseos, CEP 01218-000, no município de São Paulo/SP, a utilizar o
material enviado para o Concurso Cultural “ÁGUA: RETRATOS DE UMA NOVA
CONSCIÊNCIA”, promovido pelos Museus da Energia de Itu e de Salesópolis, de
propriedade dessa Fundação, na exposição “ÁGUA: RETRATOS DE UMA NOVA
CONSCIÊNCIA”, bem como em suas mídias eletrônicas e impressas, incorporando
seu acervo fotográfico e disponível para acesso público, respeitando sua autoria.

__________________________
Nome Completo
RG
CPF
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