TERMO
DE
AUTORIZAÇÃO
DE
PUBLICAÇÃO E USO DE PROJETO E
OBRAS
CORRELATAS,
E
AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO,
REPRODUÇÃO, USO E FRUIÇÃO DE
IMAGEM, NOME E SOM DE VOZ.

AUTHORIZATION AND CONSENT TO
PUBLISH AND USE PROJECT AND
RELATED WORKS AS WELL AS TO
PUBLISH, REPRODUCE, USE AND
ENJOY THE IMAGE, NAME AND VOICE
SOUND

Por esse documento eu, subscritor,
declaro, para todos os fins, que a mim
pertencem, na proporção que me cabem,
em razão do regime de coautoria, os
direitos de propriedade intelectual
incidentes sobre o projeto intitulado
________________________________
________________________________
(“Projeto”), desenvolvido para fins de
participação na edição 2022 do
Programa Solve for Tomorrow Brasil e na
plataforma online regional América
Latina do Solve for Tomorrow ("Ações"),
autorizando para os devidos fins, a sua
publicação e uso pela SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD., empresa
existente sob as leis da República da
Coréia do Sul, com escritório em 129
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Coréia do Sul e suas
subsidiarias e afiliadas, especialmente
SAMSUNG
ELETRÔNICA
DA
AMAZÔNIA LTDA., localizada na Av.
dos Oitis, 1460, Distrito Industrial II,
Manaus - AM, CEP 69.007-002, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.280.273/0001-37,
telefone +55 (11)5644-6400 / +55
(11)5644-6300 – www.samsung.com.br
(doravante tratadas de forma única como
“SAMSUNG”); bem como, pelo CENTRO
DE ESTUDOS E PESQUISAS EM
EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO
COMUNITÁRIA – CENPEC, localizada

By this document, I, undersigned, declare,
for all purposes, that they belong to me, in
proportion to me, due to the co -authorship
regime, the intellectual property rights
incurred
on
the
project
entitled
__________________________________
__________________________________
(“Project”), developed for participation in the
2022 edition of the “Solve for Tomorrow”
program Brazil and on the Latin America
Regional Online Platform of Solve for
Tomorrow ("Actions"), authorizing for the
proper purposes, its publication and use by
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
existing under the laws of the Republic of
South Korea, with offices at 129 SamsungRO, YeongTong-GO, Suwon-Si, Gyeonggido, South Korea and its subsidiaries and
affiliates,
especially
SAMSUNG
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., with
office at Av. dos Oitis, 1460, Distrito
Industrial II, Manaus - AM, Zip Code 69.007002, enrolled on CNPJ under the number
00.280.273/0001-37, phone number +55
(11)5644-6400 / +55 (11)5644-6300 –
www.samsung.com.br (henceforth treated
as “SAMSUNG”); as well as, by the
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO
COMUNITÁRIA – CENPEC, with office at
Rua Minas Gerais, 228, Consolação, São
Paulo - SP, Zip Code 01.244-010, enrolled
on
CNPJ
under
the
number
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na Rua Minas Gerais, 228, Consolação,
São Paulo - SP, CEP 01.244-010, inscrita
no CNPJ sob o nº 57.395.287/0001-13,
telefone
+55
(11)2132-9000
www.cenpec.org.br (doravante tratado
como “CENPEC”), gratuitamente e em
caráter definitivo, de forma irrevogável e
irretratável, sem nenhuma limitação
territorial ou no que se refira ao número
de utilizações, podendo ser veiculado em
todas as mídias e plataformas
atualmente existentes, incluindo, sem
limitação: TV Aberta, Fechada, Por
Assinatura, bem como outras formas de
acesso condicionado (Free VOD, AVOD,
TVOD, SVOD, Pay-Per-View), internet e
mídias alternativas em geral, incluindo
redes sociais, divulgação interna,
festivais e eventos, mídia impressa,
eletrônica e audiovisual.

57.395.287/0001-13, phone number +55
(11)2132-9000
www.cenpec.org.br
(henceforth treated as “CENPEC”), refer to
the number of uses, and can be conveyed
on all existing media and platforms,
including, without limitation: open TV,
closed, subscription, as well as other forms
of conditioned access (Free VOD, AVOD,
TVOD, SVOD, Pay-Per-View), internet and
alternative media in general, including
social networks, internal dissemination,
festivals and events, printed, electronic and
audiovisual media.

As utilizações acima descritas serão sem
fins
lucrativos
e
terão
caráter
exclusivamente institucional, educativo ou
de conscientização em prol da infância. A
mesma autorização também atingirá toda
e qualquer obra correlata ao Projeto, para
veiculação/utilização com as mesmas
finalidades, nos mesmos territórios e
mídias supramencionados

The uses described above will be non-profit
and will be exclusively institutional,
educational or awareness in favor from
childhood. The same authorization will also
reach any work related to the project, for the
same purposes, in the same territories and
media aforementioned.

Declaro, ainda, que em virtude desta
autorização, a SAMSUNG e o CENPEC
não possuem qualquer responsabilidade
por eventuais direitos – patrimoniais e
morais – que porventura venham a ser
pleiteados por terceiros, no presente ou
no futuro, em juízo ou fora dele,
obrigando-me a proceder e arcar com
todos os encargos necessários a uma

I also declare that by virtue of this
authorization, SAMSUNG and the CENPEC
cannot be considered liable for any rights patrimonial and moral- which may be
claimed by third parties, in the present or
future, in court or outside, and I undertake
the obligation to proceed and afford all the
necessary charges for an effective defense
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eficaz defesa, caso tal procedimento of both companies if such a procedure is
venha a ser necessário
necessary
Por fim, autorizo, de forma gratuita, a
utilização da minha imagem, voz, nome e
demais características físicas (doravante
apenas
“Imagem”)
captados
pela
SAMSUNG e/ou pelo CENPEC durante a
minha participação na Ação. Dessa forma,
autorizo a SAMSUNG e/ou o CENPEC a
fotografar, filmar, gravar, captar e/ou de
qualquer outra forma fixar e utilizar todos
os elementos da minha Imagem
associados à Ação, para exibição no
Brasil e/ou em qualquer outro país do
mundo. Ainda, concordo e reconheço que
a SAMSUNG e/ou o CENPEC poderão
incorporar, transmitir, distribuir, reutilizar,
publicar,
republicar,
fazer
cortes,
montagens, alterar e/ou editar minha
Imagem e/ou fazer uso de quaisquer
outros recursos técnicos que se façam
necessários para a finalização dos
materiais de divulgação das Ações e suas
respectivas transmissões, de acordo com
os critérios exclusivos da SAMSUNG e/ou
do CENPEC.

Finally, I authorize, free of charge, the use
of my image, voice, name and other
physical characteristics (henceforth only
“image”) captured by SAMSUNG and/or
CENPEC during my participation in the
action. Thus, I authorize SAMSUNG and/or
the CENPEC to photograph, shoot, record,
capture and/or by any other way to fix and
use all the elements of my image associated
with action, for display in Brazil and/or any
other country of the world. Also, I agree and
recognize that SAMSUNG and/or the
CENPEC may incorporate, transmit,
distribute, reuse, publish, republish, make
cuts, assemblies, change and/or edit my
image and/or make use of any other
technical resources that are necessary to
finish the materials of disclosure of the
Actions
and
its
transmissions,
in
accordance with the exclusive criteria of
SAMSUNG and/or the CENPEC.

As autorizações concedidas no âmbito do
presente Termo perdurarão pelo prazo de
30 (trinta) anos contados da primeira
exibição pública do Projeto ou da minha
Imagem, o que ocorrer primeiro, sendo
certo que minha Imagem e o Projeto
poderão ser mantidos nos arquivos e base
de dados da SAMSUNG e do CENPEC
por prazo indeterminado, podendo ser
utilizados por prazo indeterminado para
fins históricos.

The authorizations granted under this
document will last for a period of 30 (thirty)
years from the first public exhibition of the
Project or my image, which happens first,
and my image and the Project may be kept
in the files and database of SAMSUNG and
the CENPEC for an indefinite period and
may be used for an indefinite period for
historical purposes.
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Sendo esta minha única, irrevogável e
irretratável manifestação de vontade,
declaro que li e entendi este documento e
assim o assino abaixo.

The above is my only, irrevocable and
irreversible expression of will, so I declare
that I read and understood this document
and I sign it below.

Local: ____________________________ Location: __________________________
Data: _____/_______/________

Date: _____/_______/________

_________________________________
(assinatura)
Nome por extenso:
Endereço:
RG:
CPF:

__________________________________
(signature)
Complete name:
ID:
Taxpayer register:

OBS: Em caso de menor de 18 anos, as
informações acima deverão ser
preenchidas com os dados do pai e
mãe ou de outro(s) responsável(is)
legais, além dos dados abaixo:

Note: In case of person under 18 years,
the above information should be filled
with the data of the father and mother or
any other legal guardian(s) in addition of
the data below:

Nome do menor:
RG (se tiver):
CPF (se tiver):

Name of the minor:
ID (if he/she has):
Tax register (if he/she has):

4

