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O GACEMSS convida os apaixonados por cinema para fazer parte do Cine Clube 
GACEMSS. Chame todos os amantes da sétima arte que você conhece e vamos 
juntos apreciar as obras primas feitas pelos maiores mestres do Cinema. E 
depois, quem quiser, pode participar daquele bate-papo gostoso, trocar ideias e 
dividir sentimentos. 

 
Os Cineclubes têm como princípio a constituição de um circuito alternativo de cinema, exibindo 

filmes clássicos e de outras temáticas que não circulam pelos meios comerciais. Propicia a 

criação de um grupo participativo para a exibição destes filmes e promove a discussão dos 

temas abordados.  Desperta o espírito idealista e crítico dos participantes, levando em conta o 

contexto social, cultural e socioeconômico dos diversos temas. 

 

O Cine Clube GACEMSS, vinculado a estrutura administrativa do Grêmio Artístico e Cultural 

Edmundo Macedo Soares e Silva, tem como objetivos: 

• Reunir os apreciadores do cinema; 

• Formar um público fiel de filmes clássicos e suas temáticas culturais; 

• Desenvolver uma programação lúdica onde a participação dos associados será de 

grande importância no desenvolvimento e escolha da programação;  

• Fomento a criação de segmentos específicos que venham a agregar valor às sessões (fãs 

clubes, debates, palestras, suvenir, música, etc...);  

• Promover palestras com pessoas do segmento da cultura ou dos assuntos abordado nos 

filmes, propiciando estudos e enriquecimento aos debates de acordo com os temas 

deferidos. 
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ADESÃO 
Para participar das exibições do Cine Clube GACEMSS, obrigatoriamente deverá associar-se, 

pois esta modalidade cultural não permite outra forma de participação e poderá ser de duas 

formas:  

• Sendo um associado do Cine Clube GACEMSS, estará vinculado apenas a programação 

vigente. 

• Sendo um associado do GACEMSS (cadastro pelo site: www.gacemss.com.br ou em 

suas secretarias) tendo inúmeros benefícios desta entidade pioneira no fomento as 

artes na cidade de Volta Redonda e região; 

 

 

VALORES 

Associado Cine Clube GACEMSS - O associado titular deverá pagar a mensalidade no valor de 

R$10,00. Cada sócio poderá ter convidados para conhecer a nossa programação gratuitamente, 

porém os convidados poderão vir à apenas uma sessão, como convidados.  É obrigatório 

apresentar o documento de identificação. 

Associado GACEMSS é isento da mensalidade porque já está em seus benefícios como 

associado também o CineClube. 

 

1 - REGULAMENTO: 
1.1. O presente regulamento define as regras e condições para participação como associado 

do Cine Clube GACEMSS e estabelece os critérios e condições para utilização e seus 

benefícios que serão concedidos aos associados, na forma deste Regulamento. 
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1.2. Criado pelo Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva - GACEMSS, 

sediado na cidade de Volta Redonda, RJ, na Rua 14, nº 315, Vila Santa Cecília, sendo o 

responsável pela sua coordenação e funcionamento. 

1.3. O Cine Clube GACEMSS objetiva reunir apreciadores de cinema e promover encontros 

enriquecedores voltados para uma programação de filmes selecionados para um público 

ligado à cultura e arte, para fins de estudos e debates.  

1.4. 1.4. O Cine Clube GACEMSS, mediante critérios e procedimentos definidos pelo 

GACEMSS nos termos do presente Regulamento, é válido somente na cidade de Volta 

Redonda, localizado no GACEMSS 2 – Espaço Cultural GACEMSS (Localizado no Beco da 

Cultura, atrás do Teatro GACEMSS 1). 

 

 

2. DA ADESÃO AO CINE CLUBE GACEMSS 

2.1. Poderá aderir ao Cine Clube GACEMSS toda e qualquer pessoa física, desde que possua 

inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física) e respeitados os requisitos e condições 

previstos neste Regulamento. O cadastro será pessoal, individual e intransferível, 

estando vinculado ao CPF de cada pessoa física. 

2.1.1. As pessoas físicas com idade inferior a 18 (dezoito) anos somente poderão aderir 

ao Cine Clube GACEMSS,  estando assistidas por seus pais e/ou responsáveis 

legais que sejam maiores de 18 (dezoito) anos. 

2.1.2. Na forma da legislação civil brasileira todos os atos de Participante menor de 18 

(dezoito) anos, que venha a aderir ao Cine Clube GACEMSS, serão de 

responsabilidade de seus pais e/ou responsáveis legais. 
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2.2. Antes de aderir ao Cine Clube GACEMSS, deve-se ler atentamente o presente 

Regulamento e somente se estiver de acordo com todos os seus termos e condições, 

efetuar o seu cadastro. 

2.3. A adesão do associado ao Cine Clube GACEMSS  ocorrerá mediante o preenchimento do 

cadastro disponível no site www.gacemss.com.br ou nas secretarias do GACEMSS, e ao 

pagamento mensal de uma taxa de R$10,00, que deverá ser paga nas secretarias do 

GACEMSS. Os associados do GACEMSS terão o benefício de participar do Cine Clube 

GACEMSS com isenção desta mensalidade. 

2.4. O associado garante a veracidade e a exatidão dos dados fornecidos quando do 

preenchimento de seu cadastro, sendo o único responsável por danos e prejuízos 

ocorridos em decorrência da omissão, inveracidade e/ou erro de preenchimento destas 

informações. 

2.4.1. O GACEMSS, se reserva o direito de estipular, para a adesão dos Participantes, 

dados cadastrais obrigatórios (como exemplo, o número de sua inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF), ou ainda, de solicitar documentos 

comprobatórios de tais dados. 

2.4.2. Cada sócio poderá ter convidados para conhecer a nossa programação, porém os 

convidados poderão vir à apenas uma sessão, como convidados.   

2.5. O GACEMSS tem o compromisso de respeitar a privacidade e o sigilo das informações 

pessoais, cadastrais, financeiras e dos demais dados acessados ou compartilhados pelo 

Participante do Cine Clube GACEMSS, nos termos deste Regulamento e da legislação em 

vigor. 

2.6. Ao aderir ao Cine Clube GACEMSS, o Participante outorga ao GACEMSS o direito de 

armazenar em banco de dados as informações contidas em seu cadastro como: nome, 
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sobrenome, data de nascimento, e-mail, CPF, sexo e telefone celular, a respeitar sua 

privacidade e manter total confidencialidade dessas informações, nos termos de sua 

Política de Privacidade. 

2.7. A divulgação da  programação  será realizada no site  www.gacemss.com.br,  pelo 

facebook e pelo Whatsapp ou outras mídias, de  forma  informativa. Demais  

informações,  disponíveis  nas secretarias  do GACEMSS ou por telefone -  (24)  3343-

3033.                           

 

3. DA VIGÊNCIA DO CINE CLUBE GACEMSS  

3.1. Cine Clube GACEMSS possui prazo de vigência indeterminado, podendo o GACEMSS 

suspendê-lo ou encerrá-lo quando assim o desejar, obrigando-se a comunicar aos 

associados com aviso prévio de 30 (trinta) dias, por meio do site www.gacemss.com.br  

e/ou outros meios de comunicação. Durante o período de aviso prévio, o associado 

poderá usufruir dos Benefícios a que tiver direito, sendo certo que ao final do prazo de 

aviso prévio as exibições serão automaticamente canceladas. 

 

4. DOS BENEFÍCIOS DO ASSOCIADO DO CINE CLUBE GACEMSS  
4.1. Participar das sessões mensais, desde que esteja em dia com a mensalidade. 

4.2. Trazer convidados apenas uma vez por CPF. Porém, os convidados poderão vir à apenas 

uma sessão, como convidados.   

4.3. Participar das escolhas de filmes para as próximas exibições. 

4.4. Participar de forma efetiva e constantemente na construção da identidade de nosso 

cine clube. 
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5. DA EXTINÇÃO DA ADESÃO AO CINE CLUBE GACEMSS 
5.1. O Participante poderá, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa prévia, 

efetuar o cancelamento de sua adesão ao Cine Clube GACEMSS, desde que faça o 

comunicado junto à secretaria do GACEMSS; 

5.2. Sem prejuízo das conseqüências jurídicas estabelecidas na legislação em vigor, o 

GACEMSS poderá excluir ou suspender o Participante do Cine Clube GACEMSS que 

praticar qualquer conduta ilegal, irregular ou contrária ao disposto neste Regulamento. 

5.3. O cancelamento da adesão ou exclusão do Participante do Cine Clube GACEMSS 

implica a perda imediata do direito à utilização de qualquer benefício. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. O presente Regulamento poderá ser modificado a qualquer tempo pelo GACEMSS. 

Todas as modificações serão publicadas no site www.gacemss.com.br 
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