
VI Edição do Curso de 
Permacultura Urbana - PU 2019

15 a 17 de Março, 
Feira Terra Viva - BH - MG

AUTORIZO o uso de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento e/ou dados biográficos
em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação
para  serem  utilizados  em  meios  impressos,  audiovisuais  e  virtuais  pelo  Instituto  de
Permacultura EcoVida São Miguel. A presente autorização é concedida a título gratuito
abrangendo o uso da imagem em todo o territorio nacional e no exterior, em todas as
suas  modalidades e  sem limite  de  tempo ou  número de  utilizações.  Por  ser  essa  a
expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada
haja a ser reclamado de direitos conexos a minha imagem ou a qualquer outro e assino a
presente declarção.

DECLARO  que fui  alertado sobre a necessidade do uso de EPI´s  (  equipamentos de
proteção individual  )  e  de roupas e  calçados adequados durante todo o período de
realização  das  práticas  do  curso.  Estou  ciente  do  risco  inerente  à  atividade,  me
comprometo a ser cuidadoso no manuseio de ferramentas e equipamentos e assumo a
responsabilidade pelo uso das mesmas, bem como por quaisquer acidentes e danos que
elas eventualmente possam me causar. 
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