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CONVOCATORIA Nº 009.07.2018 – SECRETARIA DE CULTURA DE SANTO ANDRÉ 
 

MOSTRA INTERNACIONAL DE ARTE POSTAL DE SANTO ANDRÉ - MERCOCIDADES 
 

1- FINALIDADE 
A presente Convocatória tem como finalidade a realização da Mostra Internacional de Arte 
Postal de Santo André –Mercocidades a partir do tema “EU NO MUNDO, O MUNDO EM 
MIM”, propondo uma reflexão sobre os diálogos interculturais entre povos, expressões e 
manifestações culturais presentes na cidade e/ou cotidiano do participante.  
 
 

2- CONDIÇÕ ES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão enviar postais qualquer pessoa com residência em alguma das cidades integrantes 
da Rede Mercocidades1. 
 
Os participantes poderão enviar quantos postais desejarem, porém, em caso de quantidade 
de postais incompatível com o espaço disponível para exposição será assegurada a 
apresentação de apenas um postal de cada participante.  
 
 

3- INSCRIÇÔ ES 

A inscrição é gratuita e os postais deverão ser enviados pelo Correio de 03 de Agosto a 26 de 
Outubo de 2018 ao seguinte endereço:  

CASA DO OLHAR LUIZ SACILOTTO 
Rua Campos Sales, 414 – Centro – Santo André 
São Paulo – Brasil - CEP 09015-200 

 

4- POSTAIS 

Os postais poderão resultar de criações, produções e experimentações de técnica livre e 
deverão ser apresentados em tamanho 15cm X 18cm, em formato de postal, com suporte 
em papel, papelão ou outro material de espessura similar, contendo no verso: 

1 - Nome do autor 

2 – Endereço do autor 

                                                        
1 Rede Mercocidades – cidades participantes - http://www.mercociudades.org/node/2296 

http://www.mercociudades.org/node/2296
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3 - Ano de realização 

Os postais não serão devolvidos e após a exposição passarão a integrar o acervo da Casa do 
Olhar Luiz Sacilotto, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André. 

A Secretaria de Cultura de Santo André se exime de qualquer responsabilidade sobre 
eventuais danos causados aos postais durante o período de exposição. 

 

5- EXPOSIÇÃO 

5.1. MOSTRA FÍSICA 

A Mostra física será realizada no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André no 
período de 08 de dezembro de 2018 a 08 de fevereiro de 2019. 

Após o período acima a Mostra Internacional de Arte Postal de Santo André –Mercocidades 
poderá ser exposta nas cidades integrantes da Unidade Temática Cultura da Rede 
Mercocidades de acordo com interesse expresso dos dirigentes municipais de cultura. 

5.2. MOSTRA DIGITAL 

A Mostra terá uma versão digital no Facebook intitulada Mostra Internacional de Arte Postal 
de Santo André – Mercocidades (http://bit.ly/postalsantoandre). Para participar da Mostra 
Digital é necessário participar da Mostra física, com o envio de postal pelo correio e fazer o 
upload da imagem digitalizada do postal com, no mínimo, 15 x 18 cm, 150 DPIs em formato 
JPG ou PNG no endereço http://bit.ly/artepostal2018 

 

6- RESPONSABILIDADES  

6.1. DA SECRETARIA DE CULTURA DE SANTO ANDRÉ 

Divulgar a Convocatória e a Mostra. 

Realizar a primeira exposição da Mostra Internacional de Arte Postal de Santo André – 
Mercocidades em dezembro de 2018. 

Enviar por correio os postais que compõe a Mostra para a primeira cidade interessada na 
realização da exposição. 

 

6.2. DAS OUTRAS CIDADES INTEGRANTES DA UT CULTURA DA REDE 
MERCOCIDADES 

Divulgar a Convocatória e a Mostra. 

Havendo interesse no recebimento da Mostra para exposição local, encaminhar solicitação 
para o email casadoolhar@santoandre.sp.gov.br até o dia 25 de janeiro de 2019. 

Enviar a Mostra para a próxima cidade interessada, de acordo com a relação de solicitações 
que será divulgada em momento oportuno.  

A última cidade a receber a Mostra será responsável pela devolução da mesma à Casa do 
Olhar Luiz Sacilotto. 

 

http://bit.ly/postalsantoandre
http://bit.ly/artepostal2018
mailto:casadoolhar@santoandre.sp.gov.br
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6.3. DOS PARTICIPANTES 

Enviar os postais de acordo com a Convocatória 

Cobrir os custos de envio de seus postais para Santo André 

O participante deverá declarar a autoria e propriedade do postal submetido a esta Mostra, 
isentando a Prefeitura de Santo André de qualquer responsabilidade individual ou solidária 
por qualquer infração a direitos autorais de terceiros e autorização de obras de terceiros 
quando necessário.  
 
 

7. DISPOSIÇÕ ES FINAIS 

Os autores dos postais inscritos na Mostra cedem os respectivos direitos de autor, somente 
para reprodução, inclusive em outros suportes, e exibição pública com fins culturais e não 
lucrativos à Prefeitura de Santo André/SP, Brasil. 

Ao realizar suas inscrições, o participante adere à todas as presentes disposições, declarando 
que leu, compreendeu e tem total ciencia de todo o teor desta Convocatória. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura de Santo André e não caberão 
recursos. 

 

Outras informações podem ser obtidas em: 

 

Casa do Olhar Luiz Sacilotto 
Telefone: +55  11 4992-7730 
Email: casadoolhar@santoandre.sp.gov.br 

 

Santo André, 04 de julho de 2018 
 

Simone Zárate 
Secretária de Cultura 

Prefeitura de Santo André 

 


