
20° FESTIVAL DO CAMARÃO 

REGULAMENTO DE LITERATURA – ESPAÇO DOS POETAS E ESCRITORES 

 

O 20° FESTIVAL DO CAMARÃO é uma realização da FUNDACC – Fundação Educacional 

e Cultural de Caraguatatuba e do Governo Municipal, em parceria com a Comunidade Pesqueira 

da Praia do Camaroeiro. O evento visa a valorização, preservação, proteção e divulgação do 

patrimônio cultural e imaterial, arraigado à vida pesqueira dos caiçaras de Caraguatatuba e 

demais cidades do Litoral Norte de São Paulo. 

Criado em 1998, com o propósito de ser fonte de renda para a comunidade pesqueira, com 

exclusividade aos pescadores de camarão do entreposto de pesca da Praia do Camaroeiro, após 

o período de defeso; o Festival do Camarão, hoje, reúne os saberes da tradição local, não 

somente por meio da gastronomia, mas também por meio da literatura e outras manifestações 

culturais, objetivando incentivar a criação literária, destacar escritores locais e revelar e 

valorizar talentos, com a exposição de suas obras. 

 

Sobre o Espaço dos Poetas e Escritores 

Espaço onde, exclusivamente, os poetas e escritores de Caraguatatuba apresentam e 

comercializam suas obras. Espaço da troca, de celebração da diversidade da cultura caiçara, de 

conhecimento e mostra da riqueza produzida em Caraguatatuba. 

 

1. Das Inscrições 

1.1 As inscrições deverão ser realizadas, até 04 de julho de 2017, por meio da entrega de: 

a) Ficha de Inscrição (conforme modelo anexo); 

b) Cópias do RG, CPF e Comprovante de Residência do poeta/escritor; 

 

2. Da Seleção 

2.1 O Festival do Camarão, bem como o Espaço dos Poetas e Escritores, é um festival de cultura 

tradicional, sendo assim, os produtos das inscrições serão avaliados pela ótica da Cultura 

Tradicional Caiçara, contemplando produtos inspirados no universo do homem caiçara, no mar 

e na Mata Atlântica; 

2.2 Não serão aceitos trabalhos que possuam apologia ao uso de drogas, conteúdo racista, 

preconceituoso, propaganda política e intolerância religiosa; 

2.3 O recebimento da inscrição não garante a participação; 



2.4 A FUNDACC, por meio de uma Comissão, avaliará os trabalhos dos poetas e escritores 

inscritos e comunicará até o dia 07 de julho de 2017, uma lista dos poetas e escritores aprovados. 

2.5 O espaço para a exposição das obras é limitado, sendo que serão 02 (dois) poetas/escritores 

por dia do Festival. 

2.6 O layout de cada espaço será definido pela Equipe Organizadora do 20° Festival do 

Camarão e comportará até 2 mesas, oferecidas pela FUNDACC, para atender até 2 

poetas/escritores; 

2.7 Após avaliação das inscrições, as participações serão efetivadas e as vagas preenchidas na 

seguinte ordem: 

a) A obra que mais estiver no perfil da proposta do 20° Festival do Camarão; 

b) Na ordem de entrada das inscrições (respeitado o item “a”); 

c) Respeitando o número de vagas. 

 

3. Da lnfraestrutura 

3.1 Instalações da estrutura básica do estande de octanorme em conjunto com as atividades do 

MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba; 

3.2 Pessoal técnico de manutenção para suporte e apoio; 

3.3 Mesas; 

3.4 Os horários e datas do evento serão previamente combinados com a Equipe Organizadora. 

Funcionamento do estande: Do dia 12 a 16 de julho de 2017.  

 

4. Responsabilidades do participante 

4.1 É imprescindível o uso de crachá durante todo o período do evento; 

4.2 Providenciar o material e equipamentos necessários para a montagem da exposição das 

obras; 

4.3 Os participantes, em hipótese alguma, poderão fazer uso de mesas e cadeiras da praça de 

alimentação. O uso deste material acarretará na não participação nos próximos eventos 

realizados pela FUNDACC, podendo ser responsabilizado financeiramente por perdas e danos; 

4.4 O participante deverá organizar e recolher o próprio material; 

4.5 Respeitar os horários de montagem, desmontagem e funcionamento; 

4.6 Colaborar com a limpeza dos estandes e na área comum da tenda;  

4.7 Manter organização dos estandes e a cordialidade entre os demais expositores e Equipe 

Organizadora. 

 



5. Procedimentos importantes para os poetas e escritores 

5.1 Não serão permitidos materiais gráficos de identificação, impressos ou manuscritos, como 

banners, faixas, tabelas, mesmo que se limitem ao espaço das bancadas; 

5.2 Observar a segurança de expositores e visitantes, portanto, não será permitida a utilização 

de benjamins, filtros de linhas, réguas de tomadas, extensões, ou materiais similares. 

 

6 – Disposições Finais 

6.1 A FUNDACC disponibilizará um ponto de opiniões, reclamações formais e elogios para 

apreciação posterior; 

6.2 Compõem a Equipe Organizadora os funcionários da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba – FUNDACC, sendo presidida pela Presidência da FUNDACC; 

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe Organizadora; 

6.4 Todas as decisões da Equipe Organizadora são irrecorríveis. 

 

Caraguatatuba, 21 de julho de 2017. 

 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI 

PRESIDENTE DA FUNDACC 


