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NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 16 / 2018 
DEPARTAMENTO ARTÍSTICO 

 

 
ENART 

(Autorização de uso de imagem) 
 

APENAS PARA MENORES DE 18 ANOS 
 
Nas etapas Inter-Regionais e Final do ENART, os concorrentes e músicos (das modalidade individuais 
e grupos de danças), menores de 18 anos deverão entregar à comissão avaliadora, no momento da 
apresentação, 01 (uma) via original da autorização de imagem abaixo, acompanhada de cópia legível 
de documento de identificação com foto (RG / CNH / Passaporte / CTPS) seu e de seu responsável 
legal. 
 

Não serão aceitas outras formas de entrega das autorizações de imagem que não 
as descritas nesta nota de instrução, ficando desde já invalidadas entregas 
pessoais ao Coordenador, Diretor artístico da RT, Presidente ou Vice-Presidente 
Artístico do MTG. 
 
Esta nota de instrução REVOGA a anterior e passa a valer no momento de sua publicação.  
 
 
 

Porto Alegre, 10 de setembro de 2018. 
 
 
 

 
 

____________________________ 
Nairiolli Antunes Callegaro 

Presidente do MTG 

____________________________ 
Rodrigo de Moura 

Vice-Presidente Artístico do MTG 

 
 
 

____________________________ 
Jessilena Etcheverry 

Assessora Jurídica Chefe do MTG 
OAB/RS 70.189 
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 
 

“ENART 2018” 
 

APENAS PARA MENORES DE 18 ANOS 
 

 
Eu (nome do concorrente menor de 18 anos),_____________________________________________, 
RG:_____________________________________,  CPF: ___________________________________, 
residente e domiciliado(a) na Rua / Av._________________________________________________, 
nº_______, complemento _______________, no município de _____________________________, 
Estado do ________________________________, telefone (  ) _____________________________, 
e-mail ______________________________, CTG __________________________________.         
Neste ato representado(a) por meu(minha) responsável legal,Sr(a)._________________________, 
RG: ____________________________________ CPF: ___________________________________, 
telefone (  ) ____________________________, e-mail _____________________________________, 
AUTORIZAMOS o uso de minha imagem e voz, em todo e qualquer material entre fotos, vídeos e 
documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais, institucionais e jornalísticas, por todos os 
canais diretos e/ou indiretos do Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG e/ou Fundação Cultural 
Gaúcha – MTG, ambos com sede na Rua Guilherme Schell, nº. 60 e 90 respectivamente, Bairro Santo 
Antônio, Porto Alegre/RS, sejam essas destinadas à divulgação ao público tradicionalista ou ao público 
em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito e por tempo indeterminado, abrangendo 
o uso da imagem e voz, decorrentes de minha participação no evento acima referido, podendo ser 
usada em todo território nacional e/ou no exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; 
folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em 
revistas e jornais em geral; (V) home page/site; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica 
(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio e internet, entre outros), (VIII) redes 
sociais; (IX) imprensa de um modo geral. Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os 
mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação das imagens e voz não recebendo para tanto qualquer 
tipo de remuneração. Por esta ser a expressão da nossa vontade, declaramos que autorizamos o uso 
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem e voz 
ou a qualquer outro. 

 
_________________________/RS _____ de ________________ de 2018 

 
 
 

__________________________________ 
(assinatura do responsável) 

 
*Juntar cópia de documento de identificação com foto (RG / CNH / Passaporte / CTPS) do menor e de seu responsável, 
constando a mesma assinatura acima. 
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