
TERMO   DE   RESPONSABILIDADE   
CONVOCATÓRIA   4º   SOY   LOCO   POR   TI   JUQUERY   

PARA   ARTISTAS   DO   ESTADO   DE   SÃO   PAULO   2021   
  

Eu,  _________________________________________________________,  portador(a)  dos  documentos       
RG  Nº  _____________________  e  CPF  Nº  ________________________,  na  condição  de  artista             
selecionado(a)  pela  “Convocatória  4º  SOY  LOCO  POR  TI  JUQUERY”  para  artistas  do  Estado  de  São                 
Paulo  2021,  mediante  o  presente  Termo  de  Responsabilidade,  firmo  total  responsabilidade  em  relação               
aos   seguintes   pontos:   
  

1)  Reconheço  que  como  artista  selecionada(o)  para  a  “Convocatória  4º  SOY  LOCO  POR  TI  JUQUERY”,                 
que  neste  ano  será  realizada  no  contexto  da  pandemia  desencadeada  pela  doença  COVID-19,               
observarei  todas  as  práticas  de  segurança  e  prevenção  do  contágio  pela  referida  doença,  especialmente                
aquelas  relativas  à  utilização  de  máscara,  a  restrição  de  contato  físico  e  aglomeração  de  pessoas.                 
Reconheço  ainda  que  a  intervenção  artística  por  mim  realizada  não  infringirá  as  normas  municipais,                
estaduais   e   federais   vigentes   e   nem   colocará   qualquer   indivíduo   em   risco.   
  

2)  Sou  responsável  pelos  equipamentos  e  materiais  de  minha  propriedade,  ou  por  mim  utilizados  para                 
execução  de  minha  intervenção  artística,  abrangendo  tal  responsabilidade  os  encargos  com  seguro,              
fretes,  embalagens,  transportes,  montagem,  manuseio  e  desmontagem,  danos  pessoais  e  contra             
terceiros,  durante  todo  o  período  de  realização  do  trabalho,  isentando  integralmente  a  organização  do                
evento,  por  eventuais  perdas  e/ou  danos,  totais  ou  parciais,  de  referidos  materiais,  arcando,  portanto,                
com  todos  os  ônus  e  prejuízos,  que  porventura  sejam  decorrentes  de  minha  atuação,  direta  ou                 
indiretamente;   
  

3)  Reconheço  expressamente  que  a  “Convocatória  4º  SOY  LOCO  POR  TI  JUQUERY”  constitui  uma                
iniciativa  apartidária  que  se  propõe  igualmente  a  não  fomentar  qualquer  manifestação  que  tenha               
vinculação  a  agentes  ou  partidos  políticos,  responsabilizando-me  por  qualquer  ato  que  venha  de               
encontro  com  esse  princípio,  direta  ou  indiretamente  e  isentando  a  organização  do  evento  de  qualquer                 
prejuízo   decorrente   de   meus   atos.     
  

4)  Reconheço  expressamente  que  a  “Convocatória  4º  SOY  LOCO  POR  TI  JUQUERY”  veta  a  realização                 
de  projetos  com  conteúdo  sectário  ou  segregacionista  atinente  à  raça,  cor,  orientação  sexual,  gênero  e                 
religião  ou  que  promova  qualquer  outra  forma  de  preconceito;  projetos  que  não  tenham  conteúdo                
artístico-cultural;  projetos  de  cunho  religioso,  de  promoção  de  instituições  privadas  ou  públicas  e  de                
temas   não   relacionados   diretamente   com   as   atividades   culturais   propostas   pela   convocatória.   
  

Servindo  este  instrumento,  para  todos  os  fins  e  efeitos  de  direito,  que  vai  por  mim  assinado,  tudo  na                    
presença  das  duas  testemunhas  que  também  tomam  ciência  de  minha  responsabilidade  e  subscrevem  o                
presente   Termo.   

  
Local   e   Data:   ____/____/____   

Nome   do   proponente:   

  
_________________________________________   
Assinatura   do   artista   responsável     


