
 

 

SHAKESPEARE IN THE STREETS 
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE RUA – EDIÇÃO 2013 

 

Data da realização: de 22 a 30 de novembro de 2013 
Data das inscrições: até 31 de julho de 2013 
 
A Ogawa Butoh Center - Associação Cultural e Ecológica, entidade sem fins lucrativos e 

com sede em São Simão-SP, mantida e sustentada integralmente por iniciativas 

privadas, desenvolve projetos nas áreas de cultura, meio ambiente, educação e 

patrimônio histórico; objetivando o desenvolvimento intelectual, artístico e cultural de 

nosso município e região, torna pública a abertura das inscrições para "SHAKESPEARE 

IN THE STREETS - Mostra Internacional de Teatro de Rua – Edição 2013", como parte das comemorações 

de seu 30º aniversário, nos termos do presente edital: 

A mostra será realizada em praças, escolas, empresas e espaços alternativos em São 

Simão-SP e cidades vizinhas como: Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú, Santa Rosa de 

Viterbo, Luís Antônio, Cravinhos, Serra Azul, Santa Cruz da Esperança, Serrana, 

Ribeirão Preto e Cajuru; no período de 22 a 30 de novembro de 2013 e terá caráter 

não competitivo e com entrada gratuita. 

Será selecionado até 12 grupos/cias nacionais e suplentes e 05 internacionais, que 

desenvolvam pesquisa estética na linha de teatro de rua/teatro popular, teatro 

tradicional, dança-teatro, dança, circo, bonecos, etc. inspiradas, baseadas ou 

adaptadas das obras ou vida do dramaturgo inglês William Shakespeare. 

Poderá haver também inscrições para projetos especiais que envolvam como tema o 

dramaturgo inglês William Shakespeare: exposições, debates, exibição de filmes, 

lançamento de livros, etc. 

São Simão-SP é a cidade mais antiga da região de Ribeirão Preto no interior paulista, 

tem um passado cultural muito rico em detrimento dos inúmeros imigrantes vindos de 

várias partes do mundo. Sua riqueza no passado foi o café, e até o final do Séc. XIX era 

uma das cidades mais ricas do país.   

São Simão-SP é também conhecida por ser o Berço da Proclamação da República, pois 

em 31 de janeiro de 1.888, a Câmara Municipal de São Simão-SP, propunha a extinção 

da monarquia e anulava a formação do 3º império.  

São Simão-SP como a cidade mais antiga da região, está centralizada em meio a 13 

municípios que pertenceram a cidade até o início do Século XX. 

Muitos ingleses aqui chegaram para o advento das estradas de ferro e contribuíram 

para o desenvolvimento e qualidade de vida de nossos habitantes.  



 

 

Em setembro de 1.899 chegavam à cidade os postes de ferro vindos da Inglaterra para 

serem usados no telégrafo e na iluminação elétrica pública local.  

A luz elétrica que iluminava a cidade a lançava para o futuro São Simão-SP como um 

município promissor e o telégrafo que era o meio de comunicação mais moderno na 

época o qual nos ligava com o restante do mundo. 

O trabalho dos ingleses em nossa cidade, que da estrada de ferro à construção de uma 

usina elétrica contribuíram para o desenvolvimento de São Simão-SP, nos dias de hoje 

ainda estão presentes nos poucos exemplares destes postes, em outros utensílios e 

maquinários de beneficiamento de café e no sobrado dos ingleses, situado na Rua 

Deodoro da Fonseca. 

No passado a luz elétrica chegou para iluminar a vida na nossa cidade, hoje a cultura 

inglesa, por meio das obras de William Shakespeare, vem celebrar e perpetuar essa 

história e ilumina uma vez mais a vida dos habitantes dessa cidade com arte, cultura e 

desenvolvimento. 

 

1.0 - Da Mostra 

1.1- Serão aceitas obras em artes cênicas nas categorias de: 
1.1.1 - Espetáculo adulto; 
1.1.2 - Espetáculo infantil; 
1.1.3 - Espetáculo infanto-juvenil.  
 
2.0 - Como efetuar a sua inscrição? 
2.1 - Somente pela internet ! 
 
2.1.1 - A Ogawa Butoh Center investe na circulação digital de informações em prol da 

economia financeira e de recursos naturais, adotamos medidas de restrição de 

desperdício de papel, aplicando práticas sustentáveis ao ambiente de trabalho. 

2.2 - Por isso efetue o seguinte passo a passo: 

2.2.1 - Faça o download das fichas 1 e 2 disponíveis no site: www.butoh.com.br e 
preencha as informações solicitadas sobre o grupo/Cia e a obra que pretende 
apresentar; 
2.2.2 - Faça o upload do registro gravado do seu espetáculo completo em alguma 

plataforma de compartilhamento na internet como o Youtube, Vimeo, etc; e escreva 

na ficha de inscrição o link; 

2.2.2.1 - Obs: faça o upload do seu vídeo e se preferir coloque o link nestas 

plataformas como: na “configuração de privacidade” do vídeo coloque como “não 

listado”, isso quer dizer que só as pessoas com o link enviado poderão visualizar o 

vídeo, e o mesmo não aparecerá em sites de busca.  

http://www.butoh.com.br/


 

 

2.2.3 - Envie a sua inscrição completa em um único e-mail para o endereço: 

mostrashakespeare@gmail.com 

2.2.4 - até o dia 31 de julho contendo os seguintes documentos: 
2.2.4.1 - uma cópia do texto em PDF ou Word; 
2.2.4.2 - a ficha 1 – Inscrição: totalmente preenchida; 
2.2.4.3 - a ficha 2 – Termo de Ciência: impressa em papel timbrado do grupo/Cia, 
preenchida, assinada e salva em formato PDF; 
2.2.4.4 - 05 fotos do espetáculo em alta definição para ser utilizada pela imprensa; 
2.2.4.5 - o link/endereço do vídeo no site onde foi feito o upload do mesmo; 
2.2.4.6 - Cópia dos documentos: comprovante de endereço, RG e CPF do responsável 
pelo grupo/Cia em PDF ou JPG, cópia do Passaporte do responsável pelo 
grupo/cia(grupos provenientes de outros países); 
 
2.2.4.7 - Outras informações no site oficial da Mostra:  
www.butoh.com.br  
ou pelo e-mail: 
mostrashakespeare@gmail.com 
 
3.0 - Observações: 
3.1 - Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2 - O resultado da classificação dos grupos será anunciado a todos os inscritos e à 
imprensa a partir de 16 de agosto de 2013, por meio de telefone, e-mail ou 
correspondência oficial. 
3.3 - Os grupos selecionados devem confirmar por escrito e por e-mail sua participação 
na Mostra até 07 dias após o resultado da seleção ser divulgado, sob pena de serem 
substituídos por outros grupos, de acordo com a ordem de classificação.  
3.4 - Os espetáculos selecionados serão exibidos em duas sessões durante a realização 
do evento em horários e locais a serem definidos pela organização, podendo ser uma 
apresentação na cidade sede da Mostra que fica a 283km da capital  – São Simão-SP e 
a outra apresentação em cidade do entorno como: Santa Rita do Passa Quatro (47km), 
Tambaú (46km), Santa Rosa de Viterbo (20km), Luís Antônio (19km), Cravinhos (29km), 
Serra Azul (23km), Santa Cruz da Esperança (41km), Serrana (50km), Ribeirão Preto 
(52km), Cajuru (49km), etc. 
3.5 - Os espetáculos deverão ser apresentados nos horários e dias marcados, salvo por 
problemas publicamente conhecidos, e como tal, aceitos pela organização.  
3.6 - A comissão organizadora disporá de equipes de apoio aos grupos, sem, no 
entanto, responsabilizar-se por montagem, desmontagem de material cênico, que 
deverão ocorrer com o mínimo de duas horas de antecedência ao espetáculo e logo 
após as apresentações.  
 
4.0 - da responsabilidade da organização 
4.1- Alimentação e hospedagem (apartamentos duplos ou triplos), no período de 01 
(um) dia antes da apresentação do espetáculo, até 1(um) dia após a apresentação - 
Não serão pagas despesas de acompanhantes, babás, crianças ou de outra natureza. 
4.2- Estrutura de som e equipe de apoio. 
4.3- Divulgação do espetáculo e evento. 

mailto:mostrashakespeare@gmail.com
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4.4- ajuda de custo no valor de R$4.000,00 para cada grupo/Cia participante. 
 
5.0 - da responsabilidade dos grupos selecionados 
5.1 - como contrapartida obrigatória para a participação na SHAKESPEARE IN THE 
STREETS - Mostra Internacional de Teatro de Rua – Edição 2013, todas as cias e grupos interessados em 
participar do evento deverão disponibilizar sem ônus para a organização da Mostra, 
uma pessoa do grupo, para ministrar um workshop/oficina com até 2 horas de duração 
para um dos projetos sociais da Ogawa Butoh Center, parceiros e ou interessados, que 
poderá ser um dia antes ou um dia após a apresentação do grupo. 
5.2 - Será de total responsabilidade das produções dos espetáculos selecionados, o 
transporte da cidade de origem / São Simão-SP / cidade de origem, de atores, equipe 
de produção, técnicos, cenários, objetos cênicos, etc. Bem como o resguardo dos 
mesmos, antes, durante e após o Festival. 
5.3 - Todas as demais despesas (direitos autorais, cenários, figurinos, etc.). 
 
6.0 – do pagamento da ajuda de custo 
6.1 - O pagamento da ajuda de custo para os grupos e cias será pago somente para 
Pessoa Jurídica e mediante apresentação de Documento Fiscal (Nota Fiscal), nos 
seguintes termos: 
6.1.1 - emitido em nome do proponente; 
6.1.2 - ter data compatível ao período de apresentação no evento; 
6.1.3 - trazer a indicação do nome e do número (nº do certificado) do projeto 
aprovado; 
6.1.4 - especificar o material adquirido ou serviço prestado; 
6.1.5 - quando for o caso, apresentar as indicações dos valores das retenções e 
respectivos comprovantes de pagamentos; 
6.1.6 – A organização da Mostra fornecerá uma cópia dos dados para o preenchimento 
aos grupos e cias selecionadas para o evento. 
6.2 – Se o grupo ou Cia selecionada para a Mostra optar por receber o pagamento da 
ajuda de custo como Pessoa Física, o valor da mesma sofrerá desconto para a retenção 
de encargos, e a mesma será feita por meio de recibo de pagamento de autônomos – 
RPA devendo ser apresentado como segue: 
6.2.1 - ter data compatível ao período de apresentação no projeto; 
6.2.2 - nome completo; 
6.2.3 - documento de identificação e CPF do prestador do serviço; 
6.2.4 - endereço; 
6.2.5 - Guia de Recolhimento de Pagamento sobre Serviços – GRPS (INSS); 
6.2.6 - Documento de Arrecadação da Receita Federal – DARF (IRPF); 
6.2.7 - o proponente deverá recolher a alíquota vigente de INSS (parte do empregador) 
sobre o pagamento à Pessoa Física; 
6.2.8 - Imposto sobre Serviços (Prefeitura) ISS; 
6.2.9 - especificação dos serviços prestados; 
6.2.10 - contrato com artistas e técnicos em espetáculos de diversões, conforme 
estabelecido na Lei nº 6533, de 1978; 
6.2.11 - A organização da Mostra poderá fornecer uma cópia de RPA com os dados 
para o preenchimento aos grupos e cias selecionadas para o evento e que assinalaram 
esta opção. 



 

 

 
7.0 - Os casos omissos neste regulamento serão apreciados e resolvidos pela 
organização da mostra, não cabendo recursos das decisões e as inscrições na mesma, 
implicam o conhecimento e aceitação do presente regulamento. 
 
São Simão - SP, 23 de junho de 2013. 
 
João Butoh 
Curador/Organizador 
SHAKESPEARE IN THE STREETS 
Mostra Internacional de Teatro de Rua 
Edição 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio: 
 

Governo do Estado de São Paulo 
Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura 

 

 


