MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Departamento de Administração e Logística

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM

A União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, na pessoa de seu
representante, autoriza o ingresso no Palácio Itamaraty de Vincent Fréderic Fournier,e
Ádon Bicalho Maia Correia para a realização de fotos da área externa e interna do edifício
do palácio do Itamaraty, no dia 23 de maio de 2019, das 16:00 ás 18:00. A autorização é
válida, única e exclusivamente, para o fim informado pelo requerente, devendo ser renovada
a cada nova edição da obra publicada ou exposição.











Deverá ser feita a doação, ao acervo do Ministério das Relações Exteriores, de
cópia digital das imagens a serem reproduzidas;
Deverá ser feita a doação de 2 (dois) exemplares do livro ou encarte a ser publicado
com as referidas imagens para o acervo da Biblioteca Antônio Francisco de
Azeredo da Silveira, em Brasília;
É vedada a utilização da imagem cedida, sem autorização prévia, por escrito, do
Ministério das Relações Exteriores, em quaisquer outros meios ou veículos onde
haja acesso público com faculdade de reprodução, assim como é vedada cópia em
meio eletrônico, magnético, impresso ou de outra natureza, ou sua inclusão em
banco de dados para uso posterior;
Caso seja autorizado o uso de imagem em meio ou veículo eletrônico com acesso
público e faculdade de reprodução, as imagens deverão ser divulgadas em baixa
resolução, ou seja, cerca de 75 dpi; e
Será obrigatório dar o crédito da reprodução ao Itamaraty, identificando a
imagem a ser reproduzida, em meio impresso ou eletrônico, com os seguintes
dizeres: “Acervo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil”.
A equipe de filmagem será acompanhada, durante toda a permanência nas
dependências do Ministério, por servidor do quadro permanente do Itamaraty.

A presente autorização poderá ser revogada a qualquer momento, sem direito a
indenização.

Brasília,

de

de 2019.

________________________________
Diretora do DA

___________________________
Detentor da autorização

