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PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN-51) 

SENADOR POMPEU - CEARÁ 

 

EDITAL 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA: “A Natureza em 51 tons de cinza” 

 

O Partido Ecológico Nacional, através da Comissão provisória do município de 

Senador Pompeu, estado do Ceará, vem através deste Edital tornar público a 

realização do I concurso de fotografia “A Natureza em 51 tons de cinza”.  

O concurso tem por objetivo propor uma reflexão da sociedade Senadorense, 

principalmente da juventude, acerca da situação dos recursos ambientais do 

município de Senador Pompeu, Ceará. 

Tendo ainda a finalidade de estimular a produção cultural fotográfica, o registro 

da degradação ambiental em nosso município e o estímulo à conscientização da 

juventude, para adoção de padrões e práticas de preservação e conservação 

ambiental, e por fim o concurso tem como meta a realização de uma exposição de 

material fotográfico de cenas do meio ambiente degradado no município de Senador 

Pompeu. 

 

REGULAMENTO 

1. Poderão participar do Concurso pessoas com idade de 10 anos a mais, que 

sejam residentes e domiciliadas no município de Senador Pompeu, Ceará. 

2. As fotografias inscritas devem ser relacionadas com a degradação do meio 

ambiente de Senador Pompeu (poluição das águas, contaminação por lixões, 

desmatamento, maus trato aos animais, poluição da cidade, poluição do ar, 

esgotos, etc...); 
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3. Cada inscrição dará o direito a enviar no máximo  2 (duas) fotografias inéditas 

contemplando cenas do meio ambiente degradado de Senador Pompeu; 

(entende-se por inédita a fotografia de autoria própria que não foi apresentada 

em mostra ou premiados em outros concursos e editais até a data da 

inscrição); 

4. As fotografias poderão ser provenientes de: câmaras fotográficas, celulares, 

ipod, ipad, tablets, etc. 

5. Os participantes do concurso deverão, obrigatoriamente, preencher a ficha de 

inscrição e assinar termo de cessão de todos os direitos autorais da 

fotografia, sendo este termo indispensável para a inscrição. No caso dos 

participantes que sejam menores de idade, o referido termo deverá ser 

preenchido e assinado pelo responsável legal. 

 

INSCRIÇÕES 

 

1- No ato da inscrição deverão ser enviados em anexo por e-mail: A(s) 

fotografia(s) em JPEG, ficha de inscrição e autorização de publicação da 

fotografia devidamente assinadas.  A ficha de inscrição e autorização estarão 

disponíveis nos sites: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.10

0005504618883&type=3  

 

http://pen51senadorpompeu.wix.com/pen51senadorpompeu 

 

2- O período de inscrição será entre os dias 27 de março e 01 de junho de 

2013; 

 

3- A inscrição é gratuita, ou seja, não haverá nenhum custo para o participante;  

 

4- A(s) fotografia(s) inscrita(s) deverão ser encaminhadas(s) em anexo 

individualmente no formato JPEG, junto com a ficha de inscrição e autorização 

devidamente preenchida e assinada, para o e-mail 

pen51senadorpompeu@bol.com.br ; 

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.100005504618883&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.100005504618883&type=3
mailto:pen51senadorpompeu@bol.com.br
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A ficha de inscrição estará disponível a partir do dia 26 de março de 2013 nos sites: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.1000055

04618883&type=3  

 http://pen51senadorpompeu.wix.com/pen51senadorpompeu 

A ficha de inscrição também poderá ser solicitada através do E-mail: 

pen51senadorpompeu@bol.com.br ou pelo telefone (85) 99531476. 

 

JULGAMENTO 

1. Haverá duas votações distintas: Uma pela internet e outra em exposição 

fotográfica que ocorrerá no dia Internacional do Meio Ambiente (05 de junho 

de 2013), onde serão selecionadas e expostas ao público, as 51 melhores 

fotografias curtidas no site do facebook do PEN; 

 

2. O critério de escolha das 4(quatro) melhores fotografias, estarão 

representadas em 2(duas) categorias:  

 

 

a) 1ª CATEGORIA: 1 (uma) fotografia premiada por votação na internet: 

Todas as fotografias inscritas e aceitas serão expostas e divulgadas no site:  

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.100

005504618883&type=3  

 

Obs. A fotografia que obtiver a maior quantidade de curtição , no 

facebook do PEN de Senador Pompeu, será a premiada. A foto premiada 

na internet será divulgada na exposição, porém não concorrerá mais a 

segunda votação popular. 

 

b) 2ª CATEGORIA: 3(três) fotografias premiadas por votação em exposição 

fotográfica: Nos dias 04 e 05 de junho (Semana do meio ambiente), as 51 

melhores fotografias (51 mais curtidas no site) ficarão expostas na exposição “A 

Natureza em 51 tons de cinza”, em um local a ser definido, e as 3 (três) que 

obtiverem a maior votação popular serão as premiadas; 

 

3. Os vencedores serão divulgados no dia 05 de junho de 2013. Dia 

Internacional do Meio Ambiente. Na ocasião ocorrerá o fechamento da 

exposição “A Natureza em 51 tons de cinza”. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.100005504618883&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.100005504618883&type=3
mailto:pen51senadorpompeu@bol.com.br
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.100005504618883&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.106737846186369.1073741828.100005504618883&type=3
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PREMIAÇÃO 

As melhores fotografias serão assim premiadas: 

1º lugar na Internet -------------------- 1 tablet 

1º lugar na exposição --------------------- 1 tablet 

2º lugar na exposição --------------------- 1 máquina fotográfica 

3º lugar na exposição --------------------- 1 aparelho celular 

Será divulgado um DVD com todas as fotografias inscritas no concurso “A Natureza 

em 51 tons de cinza”, e a mesma será encaminhada gratuitamente para 

bibliotecas, escolas, instituições públicas, museus, etc. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas. 

2. Os materiais e documentos entregues na inscrição não serão devolvidos  

após o concurso. 

3. Os autores participantes cedem ao Partido Ecológico Nacional de Senador 

Pompeu (PEN-51) o direito de uso de imagem dos trabalhos inscritos em 

materiais de divulgação, jornais, livros, revistas e outras publicações inclusive 

em meio digital, sempre citando a autoria. 

4. Os autores se responsabilizam pela direção/execução da obra. Este edital 

atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998. 

5. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas ao concurso ou a seu 

regulamento, enviar e-mail para pen51senadorpompeu@bol.com.br ou 

através do telefone (85) 9953 1476. 

6. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com 

todos os termos deste Regulamento. 

 

DEODATO DO NASCIMENTO AQUINO 

Presidente da Comissão Provisória do Partido Ecológico Nacional de Senador 

Pompeu (PEN-51) 

 

 

ANTÔNIO FERNANDES NETO 

Vice-Presidente da Comissão Provisória do Partido Ecológico Nacional de Senador 

Pompeu (PEN-51)  
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