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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
REGULAMENTO FESTIVAL CANTA TERRA
1 - PROMOÇÃO
1.1 -O Festival Canta Terra é um evento da Prefeitura Municipal de Chopinzinho -

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, através do Departamento de Cultura.

2 – OBJETIVOS
2.1 São objetivos do Festival Canta Terra:
-Incentivar, revelar e divulgar os valores artísticos do Município;
-Fomentar a cultura;
-Promover o intercâmbio musical propiciando o aparecimento de novos talentos
desenvolvendo um ambiente de socialização e troca de experiências.

3 – REALIZAÇÃO
3.1 O Festival Canta Terra será realizado no Município de Chopinzinho, nos dias 21, 22 e
23 de setembro de 2017, nas dependências do Centro Comunitário São Francisco, sendo:
*Dia 21/09 às 20 horas com acompanhamento da Banda Zatter.
*Dia 22/09 às 21 horas com acompanhamento da Banda Zatter.
*Dia 23/09 às 21 horas com acompanhamento da Banda Zatter.
3.2 A apresentação dos candidatos inscritos para o Canta Terra dar-se-á da seguinte
maneira:
-Etapa eliminatória da categoria Infantojuvenil no dia 21 de setembro de 2017, onde se
classificarão 10 (dez) candidatos para disputar a finalíssima no dia 23 de setembro de
2017.
-Etapa eliminatória da categoria Adulto no dia 22 de setembro de 2017, onde se
classificarão 10 (dez) candidatos para disputar a finalíssima no dia 23 de setembro de
2017.
-Etapa classificatória das categorias Infantojuvenil e Adulto no dia 23 de setembro de
2017.
3.3 A ordem de apresentação dos concorrentes será estabelecida por sorteio, efetuado
pela Comissão Organizadora do Festival nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2017 ao
término dos ensaios, na presença dos candidatos.

4 – GÊNEROS MUSICAIS
4.1 O Festival Canta Terra abrange as interpretações de músicas do gênero Popular e
Sertanejo, cujas eliminatórias serão:
*Dia 21 de setembro – Interpretação da Música Popular e Sertaneja – Categoria
Infantojuvenil;
*Dia 22 de setembro – Interpretação da Música Popular e Sertaneja – Categoria Adulta;
*Dia 23 de setembro – Finalíssima das duas categorias com baile acompanhado pela
Banda Zatter.
5 - INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições serão gratuitas.
5.2 As inscrições para o Festival Canta Terra serão realizadas de 26/07/2017 a 06/09/2017,
das 07:30min às 11:30min e das 13hs às 17hs no Departamento de Cultura, localizado na
Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho/PR.
5.3 O candidato poderá inscrever-se individualmente, dupla ou trio, com uma única música
para a eliminatória e finalíssima.
5.4 Cada música poderá ter apenas uma inscrição, prevalecendo, então, a que for inscrita
primeiramente.
5.5 O candidato deverá trazer 05 cópias impressas da música inscrita. As cópias devem ser
identificadas com nome do intérprete da versão escolhida e nome do candidato a
interpretá-la.
5.6 O candidato deverá entregar no ato da inscrição uma cópia de um comprovante de
residência do município de Chopinzinho em seu nome, ou no nome de seu responsável, no
caso de candidatos menores de idade.
5.7 O candidato deverá apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO),
bem como uma cópia de um documento pessoal, comprovando sua idade.
5.8 O candidato deve apresentar o Termo de Autorização do Uso de Som e Imagem
(ANEXO) devidamente preenchido e assinado. No caso dos menores de 18 anos, o termo
deve ser assinado pelos pais e/ou responsáveis.
5.9 Os candidatos menores de 18 anos deverão apresentar, além das documentações já
mencionadas, a Autorização de Pais ou Responsáveis (ANEXO), com firma reconhecida
em cartório.
5.10 É de inteira responsabilidade do candidato a impressão e a fotocópia dos documentos
solicitados, bem como o preenchimento da Ficha de Inscrição e da Autorização.
6 – PARTICIPAÇÃO
6.1 Os candidatos classificados para a final, no dia 23 de setembro, interpretarão a mesma
música, conforme consta no item 5.3.
6.2 Terá o, concorrente, o direito de se fazer acompanhar por qualquer instrumento musical
que lhe convir, desde que não acarrete transtorno para a Banda e/ou Comissão.

6.3 É vedada a interpretação em qualquer outra língua que não seja a nacional. A inclusão
de frase acidental em língua estrangeira, no entanto, não acarretará a desclassificação do
concorrente, desde que sejam palavras que façam parte da letra da música.
6.4 Poderão participar do festival na categoria Infantojuvenil, candidatos com idade entre
07 e 15 anos, conforme regulamento do Mini Festival, E na categoria adulta poderão
participar candidatos com idade mínima de 16 anos.
6.5 Os candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais e/ou
responsáveis nos dias das eliminatórias, bem como na finalíssima.
6.6 O concorrente poderá apresentar-se individualmente, em dupla ou trio, com ou sem o
acompanhamento da Banda Zatter, desde que não acarrete transtorno para a Banda e/ou
Comissão.
6.7 As despesas com viagem, alimentação e hospedagem são de responsabilidade do
candidato.
6.8 A Comissão Organizadora reserva-se no direito de excluir do Festival Canta Terra todo
candidato que perturbar a ordem ou desrespeitar qualquer item do regulamento, bem
como, outro tipo de ordem oriunda da Comissão Organizadora.
7 – ENSAIOS
7.1 Os ensaios serão realizados no local do evento, com acompanhamento da Banda nos
seguintes horários:
*Dia 21 de setembro das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 - Ensaios da categoria
Infantojuvenil - Música Popular e Sertaneja.
*Dia 22 de setembro das 8:30 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 - Ensaios da categoria Adulto
- Música Popular e Sertaneja
*Dia 23 de setembro das 14:00 às 17:00 – Ensaio para a finalíssima - Categoria Adulto e
Infantojuvenil - Música Popular e Sertaneja.
7.2 Os concorrentes receberão uma senha para participar dos ensaios que lhes será
entregue no período de ensaio, até 2 horas antes do horário previsto para o término do
ensaio.
7.3 Serão inscritos no máximo 60 concorrentes em cada uma das categorias.
7.4 Os candidatos inscritos na categoria Adulto passarão pela pré-seleção durante o
ensaio. A pré-seleção é de responsabilidade da Banda Zatter.
8 – SELEÇÃO
8.1 Serão selecionados para a finalíssima nas categorias Infantojuvenil e Adulto:
- 10 (dez) candidatos – Infantojuvenil.
- 10 (dez) candidatos - Adulto.
8.2 A ordem de classificação dos 10 candidatos selecionados em cada categoria nas eliminatórias não será
divulgada pela Comissão Organizadora.

9 – CORPO DE JURADOS

9.1 A mesa julgadora será formada a critério da organização do Festival Canta Terra e será
composta por 05 jurados.
9.2 As notas atribuídas pelos jurados serão de 1,0 a 10,0 devendo ser fracionadas,
observando-se os seguintes critérios: afinação, apresentação, dicção e ritmo.
9.4 Caso o concorrente errar a letra da música que estiver interpretando, ficará unicamente
a cargo da mesa julgadora conceder-lhe uma nova oportunidade.
9.5 O corpo de jurado é soberano em suas decisões.
10 – COMPUTAÇÃO
10.1 A mesa de computação fará a média das notas dos jurados.
10.2 No caso de empate entre 2 ou mais candidatos, o sistema para desempate será a
maior nota no item Afinação. Permanecendo o empate, o critério para desempate será a
maior nota no item Apresentação e, de modo consequente, a maior nota nos itens: Ritmo e
Dicção. Haverá uma nova apresentação dos candidatos empatados, caso sejam esgotadas
todas as possibilidades de desempate já mencionadas.

11 – PREMIAÇÃO
11.1 Aos vencedores do Festival Canta Terra em cada categoria (Infantojuvenil e Adulto),
caberá a seguinte premiação:
- 1º lugar em cada categoria R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) e Troféu.
- 2º lugar em cada categoria R$ 1.3000,00 (Mil e trezentos reais) e Troféu.
- 3º lugar em cada categoria R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais) e Troféu.
- 4º lugar em cada categoria R$ 1.100,00 (Mil e cem reais) e Troféu.
- 5º lugar em cada categoria R$ 1.000,00 (Mil reais) e Troféu.
- 6º lugar em cada categoria R$ 900,00 (Novecentos reais) e Troféu.
- 7º lugar em cada categoria R$ 800,00 (Oitocentos reais) e Troféu.
- 8º lugar em cada categoria R$ 700,00 (Setecentos reais) e Troféu.
- 9º lugar em cada categoria R$ 600,00 (Seiscentos reais) e Troféu.
- 10º lugar em cada categoria R$ 500,00 (Quinhentos reais) e Troféu.

12 – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Todos os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos unicamente pela
Comissão Organizadora que será soberana em suas decisões.

INFORMAÇÕES:
Departamento de Cultura
Avenida XV de Novembro, 4872 – Centro
Telefone: 3242-2781.

ANEXOS
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FICHA DE INSCRIÇÃO
FESTIVAL CANTA TERRA 2017
CATEGORIA INFANTOJUVENIL
Nome completo:

Nome Artístico:

Data de Nascimento:

Endereço:

Escola:
Telefone:

E-mail:

Música de Apresentação:
Compositor/intérprete:
Apresentação: ( )individual ( )dupla ( )trio
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FICHA DE INSCRIÇÃO
FESTIVAL CANTA TERRA 2017
CATEGORIA ADULTO
Nome completo:

Nome Artístico:

Data de Nascimento:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Música de Apresentação:
Compositor/intérprete:
Apresentação: ( )individual ( )dupla ( )trio
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CANTA TERRA 2017
AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS EM CASO DE PARTICIPANTES MENORES DE
18 ANOS
Eu abaixo, qualificado (a), na qualidade de ___________________, responsável legal do (a) menor
__________________________________________,

Carteira

de

identidade

nº______________________ , nascido (a) aos ______ de ______________________ do ano de
__________________, AUTORIZO sua participação no FESTIVAL CANTA TERRA 2017, a
realizar-se na cidade de Chopinzinho-PR, no período de 21 a 23 de setembro de 2017, organizado
pela Prefeitura Municipal de Chopinzinho, assumindo toda a responsabilidade pela presente
autorização e participação do menor.

Nome do Responsável Legal________________________________________________
CPF_________________________________ RG _______________________________
Endereço completo ________________________________________________________
Comunidade/ Bairro________________________________________________________
Telefone residencial (

) _____________________ celular (

) _____________________

______________________________________
Assinatura

OBS: reconhecer firma da assinatura dos declarantes
Chopinzinho, _______ de ________2017
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CNPJ 76.995.414/0001-60
e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 -Fax (46) 3242 – 8618 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
85560-000
CHOPINZINHO
PARANÁ

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE SOM E IMAGEM
Eu_______________________________________________, nacionalidade__________________,
estado civil______________________, portador da cédula de identidade nº______________,
inscrito no CPF nº_________________, residente na rua____________________________,
nº________na

cidade

de

Chopinzinho

–

PR,

responsável

pela

(o)

menor

________________________________________ AUTORIZO o uso de sua imagem e voz em todo
e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizada no Canta Terra
2017, sejam estas destinadas à divulgação ao público em geral ou para arquivos. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
o território nacional e no exterior, das seguintes formas:
I - outdoor, II - busdoor, folhetos em geral, III - folder de apresentação, IV - anúncios em revistas e
em jornais em geral, V- home page, VI - cartazes, VII - mídia eletrônica (painéis, rádios, televisão,
entre outros).
Fica ainda autorizado de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de
direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem
que nada haja a ser reclamado a títulos de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino
a presente autorização.

Chopinzinho,_______de______________________ de 2017.

_____________________________________________
Assinatura do Responsável
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE SOM E IMAGEM
Eu_______________________________________________, nacionalidade__________________,
estado civil______________________, portador da cédula de identidade nº______________,
inscrito no CPF nº_________________, residente na rua____________________________,
nº________na cidade de Chopinzinho – PR, AUTORIZO o uso de minha imagem e voz em todo e
qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizada no Canta Terra
2017, sejam estas destinadas à divulgação ao público em geral ou para arquivos. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
o território nacional e no exterior, das seguintes formas:
I - outdoor, II - busdoor, folhetos em geral, III - folder de apresentação, IV - anúncios em revistas e
em jornais em geral, V- home page, VI - cartazes, VII - mídia eletrônica (painéis, rádios, televisão,
entre outros).
Fica ainda autorizado de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de
direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem
que nada haja a ser reclamado a títulos de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino
a presente autorização.

Chopinzinho,_______de______________________ de 2017.

__________________________________________________
Assinatura do candidato

