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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS
LEI FEDERAL Nº 14.017 – LEI ALDIR BLANC – VARGINHA/MG 

Instruções para montagem e entrega do projeto / ideia criativa 

Nome do projeto: Poesia Amplificada 

Nome do proponente: Dayane Mendes Rodrigues 

CPF / CNPJ:  

Telefone: 

E-mail: daypubli2014@gmail.com 

Área Cultural: Produtora Cultural 

OBJETIVO DO PROJETO / IDEIA CRIATIVA: 

Poesia amplificada será um evento para misturar estilos e artistas da música Varginhense. 
O projeto tem como intenção realizar uma grande apresentação na concha acústica da 
cidade para mostrar o resultado extraído da junção entre um compositor e um intérprete que 
até a data do evento não se conheciam e que talvez tenham estilos completamente diferentes 
um do outro. 
Trata-se de um pluralismo de ideias e cultura concebidos durante o evento: 

Abriremos inscrições separadamente: 
De um lado, compositores que não tem o hábito de se apresentar em público, pessoas que 
escrevam lindas canções autorais mas que muitas vezes, não conseguem expor para o 
público, por vergonha ou por não gostar literalmente dos palcos. 
De outro lado, abriremos inscrições para interpretes, cantores já acostumados com a noite e 
os palcos Varginhenses, esses interpretes podem ser de todos os estilos musicais e que 
tragam em seu âmago o desejo por desafios e amor pela música, seja ela de qualquer estilo. 
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Pegaremos as canções e sortearemos uma para cada intérprete inscrito. 
É nessa etapa que começa o desafio e a pluralização de sons! 

Após o período de inscrições terminar, e as canções serem sorteadas para cada interprete, 
os dois (compositor e intérprete), terão 30 dias para a produção da música, os dois decidirão 
o estilo da música, arranjo e tom.. no dia do evento a apresentação será voz e uma linha 
acústica de instrumentos, tudo para enfatizar e engrandecer a música e letra autoral em si, 
aliada ao seu intérprete. 

O evento terá um número de canções e apresentações já pré estipuladas que ao serem 
inscritas passarão por uma peneira, para somente depois, serem sorteadas… Essa peneira 
será feita por uma banca de 5 representantes, formada por cidadãos Varginhenses com 
histórico na Cultura local. 
O 1º, 2º e 3º lugar ganharão prêmios como por exemplo, a gravação da canção em estúdio. 

Resumindo, não queremos um compositor já bem entrosado com seu intérprete, queremos 
que os dois se conheçam no ato do sorteios, pós inscrição, a proposta é pegar uma 
composição de um estilo bem diverso do costume apresentado pelo intérprete escolhido, e 
fazer a mistura, o brilho e a ARTE ACONTECER! 
Trata-se de diversificar a música como um todo, livre de estilos e classes separadamente, 
trata-se de AMPLIFICAR A POESIA como uma única maneira de musicar a ARTE dentro de 
cada um. 
Fazer se permitir, aventurar e se reconhecer em outros estilos…. Se reinventar em linhas e 
cifras. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
O evento precisa acontecer como forma de fornecer cultura para nossa cidade, cultura essa 
que não encontramos em locais públicos, ou em grandes eventos como o proposto, além 
disso, mobilizar os artista como um todo, mostrar a arte que por muitas vezes fica oculta.  
Fazer acontecer um espetáculo assim anualmente será nossa ideia posterior. 
 

Queremos reinventar os artistas, faze-los se permitir e aventurar em uma mistura de 
emoções, timbres, letras e canções. 

Em contrapartida, trazer os espectadores para mais perto, tornar rotina a cultura existente na 
cidade, mostrar o potencial humano, cultural e musical que habita Varginha. 
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DETALHAMENTO DO PRODUTO CULTURAL, PLANO DE DISTRIBUIÇÃO E ACESSO AO 
PÚBLICO 

 
Se reinventar em novos estilos! 
 
Poesia Amplificada, será um evento que visa explorar os diversos estilos musicais, mas não 
apenas explorar superficialmente e sim, misturar compositores e intérpretes desconhecidos 
inicialmente, mas que posteriormente irão se desafiar, criar, produzir e apresentar a mistura 
de sua essência, cultura e estilos. Poesia Amplificada vem para enaltecer o compositor 
Varginhense, e abrilhantar os palcos com a presença e o timbre dos nossos intérpretes, além 
de mostrar com notas musicais a grandeza das musicas autorais escritas aqui! 
 
 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

O Projeto contará com as seguintes etapas: 

1. Abertura de inscrição (Bem detalhada, deixando claro que teremos dois tipos de arte a 
serem expostas e trazendo o intuito de unir as duas classes).  

2. Inscrição (é aqui, que separadamente receberemos as canções com seus compositores, e 
numa segunda posição, receberemos os intérpretes apaixonado pelo desafio). 
As inscrições terão um custo simbólico no valor de R$5,00 + (1kg de alimento não perecível). 
As doações arrecadadas serão posteriormente doados para uma instituição escolhida pelo 1º 
lugar do prêmio. 

3. Peneira de quais canções entraram no evento, afinal será realizado em apenas um dia e 
precisamos de um limite de apresentações. (Até 15 apresentações serão escolhidas para o 
evento). 

4. Sorteio das Duplas participantes (Compositor + Intérprete) 

5. Divulgação das duplas e 30 dias corridos para a produção das canções. 

6. EVENTO – Apresentações Votação Premiação 

1º – Gravação da canção em estúdio + 2 Mil reais 
2º – 2 Mil reais 
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3º – 1 Mil reais 

Obs: além do valor das inscrições, contaremos com patrocinadores do evento que ajudarão 
na conquista dos prêmios e na divulgação forte e competente do evento para que chegue nos 
participantes e claro, na grande população Varginhense afim de trazer um grande público 
para apreciação das apresentações, e mais que isso, trazer o máximo de artistas possível 
para contemplar a importância do AUTORAL. 

 

ACESSIBILIDADE AO PÚBLICO 

 
O evento, Poesia Amplificada, se passará na concha acústica da cidade de Varginha, pois lá 
se encontram rampas de acesso e facilidades de locomoção, assim como todo seu redor. 
Acredito ser o melhor lugar da cidade em termos de acessibilidade e amplitude. O espaço ao 
ar livre, conta também com os bancos do centro que ficam próximos a concha acústica, 
oportunamente a dispor dos idosos e demais espectadores. 
 
 
 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO 

 
O evento tem justamente como principal intuito, a democratização e a promoção de igualdade 
entre as classes de compositor e intérprete. Fornecer a eles e ao público um produto final (a 
interpretação musical), único, fruto de dois artistas distintos.  
Poesia Amplificada, respira, produz e apresenta arte. Poesia Amplificada é a reinvenção do 
artista, é a junção de estilos e será um acalento cultural no meio de todo o  caos que o mundo 
tem vivido.  
 
Também, para se inscrever será necessário o valor simbólico de R$5,00 + 1kg de alimento 
não perecível, alimentos estes que serão doados a uma instituição carente da nossa cidade 
como forma de trabalhar juntamente com o evento um cunho social tão importante como 
ajudar os necessitados. 
 
 

PÚBLICO 
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O público do evento será todo apreciador de boa música, bons ouvintes e cultivadores dos 
músicos e artistas conterrâneos.  
O evento pode ser celebrado por pessoas de 0 a 100 anos sem nenhum problema, afinal o local 
possibilita essa locomoção, o ambiente será familiar e totalmente voltado a cultura, a estrutura da 
concha oferece uma ótima visualização de varias áreas do centro, por esse motivo quem gosta de 
som mais baixo pode assistir de longe, e quem gosta do som mais alto pode  fica mais próximo ao 
palco. 
 
Tudo especificamente organizado para receber o maior e melhor número de espectadores. 
 
 

ABRANGÊNCIA DO PROJETO  

 
O evento se passará em data única e em um único local da cidade devido sua amplitude e 
abrangência para todos os bairros, afinal qualquer artista da nossa cidade, sendo ele, compositor 
ou intérprete e que se interesse pelo evento poderá se inscrever. 
 
Deixamos aberto também, caso o evento seja bem aceito e esta é nossa ideia, que ele seja 
realizado anualmente, para que vire uma cultura da cidade conhecer os novos compositores e 
interpretes que irão se formar gradativamente, com a visibilidade do evento, Poesia Amplificada. 
 
 

CONTRAPARTIDA CULTURAL 

 

A ideia do evento para os artistas é abrir espaço para o máximo de músicos e compositores 
possível, afim de multiplicar a arte existente em nossa cidade, mostrar todo o conteúdo 
escondido na folhas guardadas, juntar a classe artística, diversificar ideias, pluralizar estilos, 
completar cifras e amplificar a poesia de Varginha. 

Queremos reinventar os artistas, faze-los se permitir e aventurar em uma mistura de 
emoções, timbres, letras e canções. 

 

MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM UTILIZADOS E SEUS RESPECTIVOS 
CUSTOS 
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- Estrutura de sonorização e iluminação da concha acústica: R$ 45.000 
- Banda de apoio: R$ 15.000 
- Materiais para divulgação como banners e flyers: R$ 10.000 
- Prêmios oferecidos para 1, 2º e 3º lugar: R$ 10.000 
- Segurança no local do evento para maior comodidade dos espectadores: R$ 5.000 
- Equipe de apoio de palco contratada: R$ 5.000 
 
 

VALOR TOTAL DO PROJETO 

 
Em torno de R$ 100.000 
Com a data definida será necessário refazer orçamentos com as atualizações de impostos. 
 

VALOR A SER APOIADO POR OUTRAS FONTES (Especificar as fontes e valores) 

 
Não teremos outros valores investidos, teremos empresas patrocinadoras referente a estruturação 
e divulgação do evento.  
Rádios, TV, Estúdio musical para gravação do primeiro prêmio. 
 
Claro que se alguma empresa quiser e puder fornecer patrocínio em R$ será muito bem vindo, 
mais a principio, como a data exata ainda não foi estipulado por conta da pandemia, não é 
possível afirmar esta condição.  
 
 

DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

 
Devido a pandemia e suas incertezas não é possível prever quando poderemos realizar 
aglomerações de cunho cultural.  
Sendo assim, deixo pré-estipulado como data primaria o dia 19 de Junho de 2021. 
 
Obs: Esta data pode ser alterada conforme andamento da Covid-19. 
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LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

 
O evento, Poesia Amplificada, será realizado na concha acústica: Mariângela Calil, situada na 
Praça José de Rezende Paiva, Varginha – MG. 
 
 
Declaração 
 
Devido às dificuldades encontradas para se obter alvará e autorização de uso de espaço 
público, neste periodo de pandemia, me comprometo e me responsabilizo em levantar toda 
documentacao necessária para realização do meu projeto, na época de sua realização  
 

Varginha, 01 de Dezembro.   
 

 

EQUIPE - RELACIONAR TODA A EQUIPE DO PROJETO E AS FUNÇÕES A SEREM 
DESEMPENHADAS POR CADA COMPONENTE DE FORMA DETALHADA 

 
Poesia Amplificada será inteiramente produzido por sua fundadora, que conta com um amplo 
currículo na área de produção e serviços técnicos culturais: Dayane Mendes Rodrigues. 
 
Atuarei no evento proposto na logística de acontecimentos e elaboração das regras para 
inscrições, bem como participação e sorteio das duplas que amplificarão juntas sua 
apresentação (compositores + interprete). 
Desenvolverei uma apresentação bem especifica e detalhada para angariar patrocinadores do 
evento onde conseguiremos diversos tipos de premiação para os artistas vencedores. 
Assim também farei o layout deste, para trazer o público Varginhense como forma de 
aconchego e acolhimento as apresentações da música autoral concebida em solo 
Varginhense. 

 
Sou publicitaria atuante na área de produção de eventos no Município de Varginha e região, 
com ênfase em eventos artísticos musicais e áudio visual. 
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Atuante a mais de 6 anos no mercado, produzi diversos tipos de eventos, de múltiplos artistas 
no ramos da música e também áudio visual, como: 

– 2º e 3º Mostra de cinema de Fama 
– ET Folia 
– Carnaval Campestre 
– CD Âmago – Valentina Mangiapelo 
– Premiações (Marina Padro, Sales Pesquisa, etc) 
– Eventos beneficentes. Ex: Pro-Rim Maçonaria 
– Outros 

Principais atividades: Logística, rotas, temas, cenários, figurinos, repertórios e assessoria. 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
_______________________________ 

Dayane Mendes Rodrigues 
104.911.756-55 

 
 


