
 

IMAGENS COTIDIANAS

 
Em 2021 o Sesc ofereceu quatro incentivos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais, valor bruto). 
Recebemos 87 inscrições e o
amplamente divulgado, levando
capacidade de comunicação de uma informação/id
cotidiano amazônico), a qualidade técnica e a apresentação final do ensaio.
 
A avaliação foi realizada por uma comissão de seleção 
esse fim, formada por Vânia Leal
(Fotógrafo/educador) e Octávio Cardoso
ensaios/autoras(es) como vencedoras(es) de 2021
 
“Em busca do olho d´agua” 
 
“A pisa da Amazônia” de Maurício Igor (Videoarte)
 
“Iara” de Natascha Bitar (Ensaio fotográfico)
 
“O que a vida quer de mim?
 
Os ensaios serão compartilhados com o público por meio de exposições virtuais ao longo de 
2021 nas mídias sociais do Sesc/Pa com divulgação prévia.
 
Contatos: 
Email:  incentivosesc2021@gmail.com
Fone:  3224 5654 
 
 

 

 

 

 

IMAGENS COTIDIANAS | Incentivo às artes visuais e fotografia

Em 2021 o Sesc ofereceu quatro incentivos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais, valor bruto). 
ecebemos 87 inscrições e os ensaios foram avaliados, considerando o regulamento 

divulgado, levando-se em consideração a originalidade, a relevância cultural, 
capacidade de comunicação de uma informação/idéia/história a partir da temática proposta
cotidiano amazônico), a qualidade técnica e a apresentação final do ensaio. 

foi realizada por uma comissão de seleção especializada convidada pelo Sesc 
esse fim, formada por Vânia Leal (Pesquisadora/Curadora independente), Miguel 

Octávio Cardoso (Documentarista/Editor), que escolheram os 
encedoras(es) de 2021: 

 de Heldilene Reale (Videoarte) 

“A pisa da Amazônia” de Maurício Igor (Videoarte) 

“Iara” de Natascha Bitar (Ensaio fotográfico) 

O que a vida quer de mim?” de Suely Nascimento (Ensaio fotográfico) 

Os ensaios serão compartilhados com o público por meio de exposições virtuais ao longo de 
2021 nas mídias sociais do Sesc/Pa com divulgação prévia. 

incentivosesc2021@gmail.com  

e fotografia 2021 

Em 2021 o Sesc ofereceu quatro incentivos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais, valor bruto). 
s ensaios foram avaliados, considerando o regulamento 
se em consideração a originalidade, a relevância cultural, 

ia/história a partir da temática proposta (o 

convidada pelo Sesc para 
(Pesquisadora/Curadora independente), Miguel Chikaoka 

, que escolheram os seguintes  

Os ensaios serão compartilhados com o público por meio de exposições virtuais ao longo de 


