
REGULAMENTO 

  

1. Disposições gerais 

  

1.1 O Meu Mural é um espaço do Blog Mural destinado a publicar fotos de leitores. O 

objetivo é dar visibilidade para cenas captadas por fotógrafos, amadores ou profissionais, 

moradores da periferia de São Paulo.   

1.2 Ao enviar a foto para o e-mail meumural.mural@gmail.com, o participante declara 

autorizar, de forma gratuita, o uso da imagem para o Blog Mural e a Folha de S. Paulo, 

por qualquer modalidade e suporte, sem limite de tempo. 

1.3 Poderão enviar suas fotos quaisquer interessados maiores de 18 (dezoito) anos, 

desde que residentes na Capital e na Grande São Paulo. 

1.4 O Blog Mural não se responsabilizará pela autenticidade dos dados fornecidos pelo 

participante no ato da inscrição, ou pelo fornecimento de informações incorretas, 

imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a publicação da imagem. 

1.5 Para participar, o leitor deverá enviar 01 (uma) única fotografia, retratando o tema 

proposto em cada edição do Meu Mural.  

1.6 Não serão aceitas imagens com conteúdo difamatório, injurioso, calunioso, ilícito ou 

ilegal e que expresse algum tipo de preconceito. 

1.7 A fotografia deverá ser inédita, tirada exclusivamente para a finalidade de 

participação e publicação no Meu Mural. 

1.8 Ao enviar a imagem, o participante declara concordar com o regulamento e assumi 

total responsabilidade pelo conteúdo enviado. 

  

2. Tema  

 

2.1 Para participar do Meu Mural, os leitores devem enviar imagens que retratem temas 

variados, que serão propostos pelo Mural mensalmente. A intenção é que o fotógrafo-

leitor solte a sua imaginação e mostre um pouco do seu olhar sobre a periferia.  

  

 



3. Submissão   

 

3.1 As fotografias devem ser enviadas para o e-mail meumural.mural@gmail.com, 

sempre com o assunto Meu Mural. A mensagem deve conter nome completo do 

fotógrafo-leitor do Mural, RG, CPF, data de nascimento, endereço e e-mail para contato, 

além do endereço completo de onde a imagem foi tirada. 

3.2 As imagens devem possuir 300dpi, no formato JPG, BMP, PNG ou GIF, nomeadas 

com as especificações “nome completo do participante_bairro onde foi tirada”. 

3.3 Junto com a imagem, o participante pode enviar uma legenda de até 140 caracteres. 

  

4. Seleção 

  

4.1 As imagens serão selecionadas por uma comissão avaliadora composta por 

integrantes do Blog Mural. 

4.2 Serão escolhidas 5 (cinco) imagens para serem publicadas no Blog Mural, sendo 

uma de cada região da cidade (norte, leste, sul, oeste) e uma tirada em um município da 

Grande São Paulo  

4.3 As imagens finalistas serão submetidas no Blog para votação popular, elegendo a 

melhor fotografia. 

4.4  A seleção levará em conta critérios como adequação ao tema proposto, criatividade 

e originalidade. 

  

5. Resultados 

  

5.1  Todas as imagens enviadas, dentro dos termos do regulamento, serão inseridas em 

um mapa colaborativo de fotografias sobre o tema. 

5.2  As cinco imagens finalistas serão publicadas no Blog Mural e em suas redes sociais. 

5.3  A melhor imagem, escolhida por votação popular, será divulgada no Blog Mural por 

meio de um post especial destinado a contar a história da foto, do fotógrafo ou assunto 

retratado na fotografia.  

 


