ERRATA
20ª MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS

O Serviço Social do Comércio – Sesc, Administração Regional no Estado do Ceará,
representado pelo Presidente do Conselho Regional, Maurício Cavalcante Filizola, torna
pública a ERRATA à 20ª MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS.
1. No item 5.1 Artes Cênicas (Teatro, Dança, Circo), especificamente no subitem 5.1.1:
Onde se lê:
5.1.1 Os espetáculos poderão ser realizados em salas de teatro, auditórios ou espaços alternativos,
respeitando às necessidades técnicas informadas na ficha de inscrição. A Mostra Sesc Cariri de
Culturas utiliza em sua programação os seguintes tipos de espaços cênicos (Ver nos Anexo IV a XII as
plantas com as dimensões e especificações técnicas):

Leia-se:
5.1.1 Os espetáculos poderão ser realizados em salas de teatro, auditórios ou espaços alternativos,
respeitando às necessidades técnicas informadas na ficha de inscrição. A Mostra Sesc Cariri de
Culturas utiliza em sua programação os seguintes tipos de espaços cênicos (Ver nos Anexo IV, V, VIII
e IX as plantas com as dimensões e especificações técnicas):

2. No item 5.4 Artes Visuais, especificamente no subitem 5.1.1:
Onde se lê:
a) Exposição − Serão selecionadas até duas propostas, que deverão ocupar as galerias das unidades
do Sesc em Crato e Juazeiro do Norte e, em caso de disponibilidade, espaços expositivos de
instituições parceiras na região (Ver nos Anexos XI e XII as plantas com as dimensões especificadas);
Leia-se:
a) Exposição − Serão selecionadas até duas propostas, que deverão ocupar as galerias das unidades
do Sesc em Crato e Juazeiro do Norte e, em caso de disponibilidade, espaços expositivos de
instituições parceiras na região (Ver nos Anexos VI e VII as plantas com as dimensões especificadas);

3. No item 6. DA SELEÇÃO, especificamente no subitem 6.6:
Onde se lê:
6.6 O resultado da seleção deste Edital, bem como a lista dos grupos convidados na linguagem
Culturas Tradicionais Populares, serão publicados no site da Mostra (www.mostracariri.com.br), no
dia 16 de agosto de 2018.
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Leia-se:
6.6 O resultado da seleção deste Edital, bem como a lista dos grupos convidados na linguagem
Culturas Tradicionais Populares, serão publicados no site da Mostra (www.mostracariri.com.br), no
dia 9 de agosto de 2018.
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