TERMO DE CESSÃÃ O DE DIREITO DE USO DE IMÃGEM DE MENOR

Neste
ato,
__________________________________________________,
nacionalidade
_______________ estado civil ___________, portador da Ceé dula de identidade RG nº.
______________ inscrito no CPF/MF sob nº __________________, maior e capaz residente aà
_____________________________________________________________,
municíépio
de
____________________/Estado: __________, na qualidade de responsaé vel pelo menor
_________________________________________, autorizo o uso da imagem nas publicaçoõ es que
fizerem necessaé rias para a participaçaõ o no projeto Recognize and Change ( R&C) cofinanciado pela Uniaõ o Europeia (contrato CSO-LÃ/2017/388-053), em parceria com a
Prefeitura de Turim, e atraveé s das atividades realizadas pelo contrato de gestaõ o 01/2018
firmado entre o Municíépio de Fortaleza e o Instituto Juventude Inovaçaõ o.
Ãfirmo na qualidade de responsaé vel pelo menor:
1- Que conheço os termos do projeto Reconhecer e Mudar (Recognize and Change) e
que o projeto tem como objetivo, o aumento da divulgaçaõ o de uma cultura
baseada na pluralidade das identidades e no seu reconhecimento mué tuo entre os
cidadaõ os, lutando contra as discriminaçoõ es e a violeê ncia ligadas aà s diferenças
culturais e de geê nero, desenvolvendo a conscieê ncia (Recognize) e a subsequente
participaçaõ o (Change) dos cidadaõ os atraveé s de treê s temas (relaçoõ es,
discriminaçaõ o, violeê ncia).
2- Que tenho cieê ncia que durante a aplicaçaõ o das oficinas do projeto, o menor
participara de atividades em que seraõ o solicitado ao jovem o upload de víédeos,
fotos, textos, mué sicas e outras criaçoõ es de sua autoria com a hashtag do projeto
em suas redes sociais com o objetivo de dar maior visibilidade as açoõ es
promovidas e maior difusaõ o.
3- Que tenho cieê ncia que os trabalhos realizados seraõ o submetidos a apreciaçaõ o ao
consultor

de

comunicaçaõ o

social,

especialmente

contratado,

para

o

acompanhamento das redes do projeto, quanto a pertineê ncia e a publicidade dos
trabalhos apresentados.
4- Que durante o períéodo do projeto, o menor poderaé participar do concurso de
víédeos, com dois ou mais jovens, e que posteriormente seraé regulado por
documento proé prio.
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5- Que ao jovem naõ o eé permitido o uso de imagem ou autorais de terceiros ou de
familiares sem a sua devida permissaõ o e nenhum tipo de material que visem
prejudicar a terceiros em sua honra.
6- Que o menor naõ o seraé exposto a situaçaõ o vexatoé ria que desrespeite os seus
direitos expostos na Lei Federal 8.069/90.
Concordo ainda com o uso de imagem do menor acima identificado durante a
realizaçaõ o das atividades do projeto por meio de foto e víédeo para divulgaçaõ o
estendendo a autorizaçaõ o concedida a Uniaõ o Europeia, o Municíépio de Fortaleza e ao
Instituto Juventude Inovaçaõ o, enquanto permanecerem os objetivos de divulgaçaõ o do
projeto.
E por esta ser a expressaõ o da minha vontade declaro que autorizo o uso da imagem
do menor acima identificado, sem que nada haja a ser reclamado a tíétulo de direitos
conexos aà sua imagem ou a qualquer outro, cedo de forma gratuita os direitos de uso de
imagem e sobre os produtos criados por ele para uso pelo Municíépio de Fortaleza, o
Instituto Juventude Inovaçaõ o e a Uniaõ o Europeia e para a divulgaçaõ o desde que para os
objetivos delineados pelo projeto, e assino a presente autorizaçaõ o em 02 (dias) vias de
igual teor e forma.

Fortaleza , _______ de ______________________ de 2018
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