
 
 

1 
 

 

 

 

Errata nº 01 

O Município de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes 

de Cascavel - (SECESP) e Museu de Arte de Cascavel-(MAC), torna público, a 

errata nº 01 do § 6 Inciso 6.2 do Regulamento da 21ª Mostra Cascavelense de Artes 

Plásticas 2019. 

 

ONDE SE LÊ: 

6.2 A Comissão de Seleção e Premiação deverá conferir 3(três) prêmios destaque 

na 21a Mostra Cascavelense de Artes Plásticas 2019, no valor bruto de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) cada, sendo: 

a) 1 (um) prêmio intitulado Prefeitura Municipal de Cascavel; 

b) 1 (um) prêmio intitulado Secretaria Municipal de Cultura; 

c) 1 (um) prêmio intitulado Museu de Arte de Cascavel - MAC. 

Observação Importante: Para receber o prêmio é imprescindível que o artista 

premiado possua em seu nome conta corrente ou conta poupança em uma 

instituição bancária de sua preferência, para que o pagamento seja efetuado 

via transferência ou deposito bancário nominal ao artista.  
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PASSA-SE A LER: 

6.2 A Comissão de Seleção e Premiação deverá conferir 3(três) prêmios aquisição 

destaque na 21a Mostra Cascavelense de Artes Plásticas 2019, no valor bruto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, sendo: 

a) 1 (um) prêmio aquisição intitulado Prefeitura Municipal de Cascavel; 

b) 1 (um) prêmio aquisição intitulado Secretaria Municipal de Cultura; 

c) 1 (um) prêmio aquisição intitulado Museu de Arte de Cascavel - MAC. 

Observação Importante: Para receber o prêmio é imprescindível que o artista 

premiado possua em seu nome conta corrente ou conta poupança em uma 

instituição bancária de sua preferência, para que o pagamento seja efetuado 

via transferência ou depósito bancário nominal ao artista. 

As obras premiadas serão incorporadas ao acervo do Museu de Arte de 

Cascavel. 
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