
 

8ª JORNADA  DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS  
 

CIRCUITO “PATRIMÔNIO A PATRIMÔNIO” MOEMA-MG 
 

REGULAMENTO 
 
 
O Município de Moema é um dos participantes do Programa ICMS Patrimônio Cultural, aderindo à 8ª 

edição da Jornada do Patrimônio Cultural - ações previstas em comemoração ao Dia do Patrimônio 

Cultural, aos 50 anos do Iepha-MG e aos 25 anos do ICMS Patrimônio Cultural.  

 
Na edição de 2021, a Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais apresenta o tema “Caminhos do 

Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes”. A Jornada propõe ações educativas e de difusão 

do patrimônio cultural que promovam reflexões sobre a trajetória das políticas públicas do patrimônio 

cultural, novos patrimônios e novas tecnologias e lugares de memória. Neste sentido, o Município de 

Moema propôs o Circuito “Patrimônio a Patrimônio” apresentado a seguir. 

 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
 
O Circuito “PATRIMÔNIO A PATRIMÔNIO”é um circuito formado por cinco bens do Patrimônio Cultural 

do Município,o participante escolherá um dos bens listados no item Três (3) deste regulamento para 

fotografar e escrever uma frase sobre a importância do mesmo para o município, o concurso tem como 

objetivo trazer à tona a reflexão sobre bens culturais de Moema, fazendo com que os participantes 

possam compreender a relevância destes bens culturais para a comunidade moemense. Acredita-se 

que a atividade poderá contribuir para conscientização e sensibilização da população quanto a 

preservação dos bens culturais de nosso município, em especial, o patrimônio natural. 

 
2. CRONOGRAMA 

 
O Circuito de“Patrimônio a Patrimônio” será realizado em alguns bens protegidos (ver lista abaixo). 

Está aberto a população de 08 a 18 anos de idade,divididos por faixa étaria,os participantes 

deverãoselecionar  pelo menos um dos  patrimônios selecionados, fotografando o mesmo, e inserindo 

uma frase que represente a impôrtancia daquele bem para a identidade moemense. O participante 

poderá postar a imagem com a frase nas redes sociais indicadas, marcando o InstagramdaPrefeitura 

de Moema - @prefeituramoema. Para a validação do participante na atividade proposta,o mesmo 

deverá enviar a foto junto a frase pelo seguinte e-mail:culturaesportes@moema.mg.gov.br   logo 

após se inscrever pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1W92UcXf87FCsKz2CkAGwmnSPMvxoI7Zdsw-e-4ZqHvI/edit 

 

As três (3) melhores fotos/textos serão premiadas. As seleções das fotos/frases serão feitas pelos 

membros do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. 

 
3 BENS CULTURAIS ESCOLHIDOS PARA O CIRCUITO: 

 
• SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (BEM TOMBADO) 

• IGREJA MATRIZ DE SÃO PEDRO (BEM INVENTARIADO) 

• CENTRO ECOLÓGICO DOCE VIDA (BEM INVENTARIADO / EM PROCESSO DE 

TOMBAMENTO) 

• PONTE ANTIGA SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO (BEM INVENTARIADO) 

mailto:culturaesportes@moema.mg.gov.br%20logo
https://docs.google.com/forms/d/1W92UcXf87FCsKz2CkAGwmnSPMvxoI7Zdsw-e-4ZqHvI/edit


 

• IGREJA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, POVOADO DA CHAPADA (BEM 

INVENTARIADO 

 
4 INSCRIÇÕES: 

• Inscrições das fotos com a frase: de 08h00 do dia 22 de setembro de 2021 às 17:00 

do dia 30 de setembro de 2021. 

• Seleção das fotos juntamente com a frase: do dia 01 de outubro ao dia 11 de outubro 

de 2021. 

• Resultado dos vencedores do concurso:  dia 20  de outubro de 2021. 

• Entrega dos prêmios: dia 22 de outubro. 

 

 

5 QUEM PODE PARTICIPAR 

 
a. O concurso é aberto à população com idade de 08 a 18 anos,com residência fixa no 

Município de Moema, MG. 

 

 
6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
a. Deverão ser fotografados os patrimônios culturais mencionados neste regulamento, 

sem a presença de rosto de pessoas para evitar questões de direito de imagem. 

b. No ato da inscrição, o participante preencherá uma ficha eletrônica informando: nome 

completo, endereço residencial, telefone com DDD,CPF participante ou do 

responsável,do  e e-mail. 

c. As inscrições poderão ser realizadas no período de dia 22 de Setembro a 30 de 

Setembro de 2021, de 08:00 ás 17:00 horas no site: 

d. Após a inscrição ser realizada, a foto junto ao texto deverá ser enviada para o seguinte  

e-mail culturaesportes@moema.mg.gov.br entre os dias 22/09/2021 a 30/09/2021.  
 

 

7 DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FOTOGRAFIAS PARTICIPANTES: 

 
a.  As fotografias devem ser digitais coloridas ou em preto em branco em formato JPEG, 

com resolução minima de 300 dpi.  

Envie uma fotografia nítida, seja criativo, mas lembre-se de escolher um bom 

enquadramento/ângulo na hora de captar a imagem, assim o Conselho Municipal de 

Patrimônio Cultural poderá analisar os detalhes de sua foto com maior precisão. 

b. Os/as autores/as das fotografias são responsáveis pelo teor e conteúdo das imagens, 

incluindo autorização de publicação. 

 
 

8 DIREITOS DE PROPRIEDADE  INTELECTUAL 

 
a. A  participação do interessado nesta atividade implicará na cessão de direitos de uso, 

gratuito, à Prefeitura Municipal de Moema/Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, 

Lazer e Turismo, dos direitos autorais sobre todas as criações nas quais se façam o 

uso das mesmas, seja em todo e qualquer material, documentos e meios de 

comunicação. 

 

mailto:culturaesportes@moema.mg.gov.br


 

b. A autorização do uso das imagens será concedida a título gratuito, sem limite de tempo 

e sem a incidência de quaisquer ônus, incluindo utilizar ou divulgar a fotografia 

selecionada pelo concurso em materiais publicitários, dentre eles: cartazes; banners; 

folders; portfólios; websites ou homepages; televisão aberta ou fechada; revistas; 

jornais; flyers; outdoors; exposições e eventos institucionais desta Prefeitura desde que 

esses usos não tenham finalidade comercial. 

 

c. As fotografias inscritas não poderão constituir plágio de espécie alguma. As fotografias 

devem ser inéditas, ou seja, não terem sido apresentadas em nenhum livro ou mostra, 

tampouco premiadas em outros concursos até a data da inscrição. 

 
9 FICA PROIBIDA 

 

a. A inserção de palavras ou frases chulas, indecorosas, difamatórias, injuriosas, 
caluniosas, obscenas, grosseiras, ofensivas, de caráter político, partidárias, etc. 

 
 

10 DA SELEÇÃO 

 
a. A seleção das fotos será feita pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural / 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

b. Dentre as fotografias devidamente inscritas neste concurso, será  escolhida uma 

fotografia  juntamente a frase para receber a premiação . 

c. O Conselho Municipal de Cultura trabalhará com os seguintes critérios qualitativos: 

I - Frase objetiva em relação ao bem fotografado– até 40 pontos 

II - Qualidade da imagem – até 30 pontos 

III - Criatividade – até 30 pontos 

d. Fotos retrabalhadas não serão aceitas. Apagar elementos, mudar a composição 

original, inserir elementos, trocar o fundo, fundir imagens e outros retoques são 

expressamente proibidos. 

e. O resultado será publicado nos site da Prefeitura Municipal de Moema. 

www.moema.mg.gov.br 

 
 

11 DA PREMIAÇÃO 
 

I - Melhor foto/frase, idade de 08 a 10 anos: 

      Um Tablet . 

 

II - melhor foto/frase, idade de 11 a 14 anos :   

     Um  Celular. 

 

III - Melhor foto/frase, idade de 15 a 18 anos: 

      Uma Caixa amplificada. 

 

 

12 DISPOSIÇÕESFINAIS 

 
a. Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 

regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento 



 

implicará desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do 

respectivo participante. 

b. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 

fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

c. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e na concordância com todos 

os itens deste regulamento. 

d. Por tratar de uma atividade de Educação para o Patrimônio, vale ressaltar que deve 

ser levado em conta que o patrimônio cultural constitui a riqueza e a herança mais 

caras a um povo. Compõe-se dos bens que um grupo social produziu ou adquiriu e 

elegeu como testemunho de sua cultura. Esses bens devem permanecer além de sua 

época, devem ser legados de uma geração a outra. Sem eles,a geração seguinte 

corre o risco de tornar-se mais pobre culturalmente. Assim, a expressão “patrimônio 

cultural” assume valor coletivo,como conjunto do patrimônio artístico, afetivo, natural, 

histórico etc. 

 
 

“A sociedade é como uma árvore: quanto mais forte e profundamente tiver suas raízes 

cravadas no passado, tanto mais poderá desenvolver, no presente, a copa e o tronco, 

permitindo que o futuro seja florescente e frutífero”.  
“Tesouros do Brasil”. Valorizando nosso patrimônio, 

preservendo nossa cultura. Livro do Professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaelson Antônio de Oliveira 

 Prefeito Municipal de Moema 
 

 

 
 
                                  Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
 


