REGULAMENTO
2º CANTA GUARANIAÇU
(Festival de Música Popular, Gospel, Sertaneja e Kids de Guaraniaçu).
OBJETIVO:
O 2º CANTA GUARANIAÇU (Festival de Música Popular, Gospel, Sertaneja e Kids de Guaraniaçu) reveste-se
da propriedade de:
 Incentivar as manifestações artísticas em nosso Município;
 Promover o intercambio no âmbito musical;
 Propiciar o aparecimento de novos talentos artísticos e da troca de experiência.
NORMAS GERAIS DO 2º CANTA GUARANIAÇU
1. CATEGORIA
1.1 O 2º CANTA GUARANIAÇU (Festival de Música Popular, Gospel, Sertaneja e Kids de
Guaraniaçu), sendo assim, intérpretes de outros Estados também poderão estar se inscrevendo para
o evento.
1.2 Interpretação das músicas na Categoria Kids/Canto Livre dia 14 de novembro de 2018.
1.3 Interpretação das músicas na Categoria Local/Canto Livre dia 14 de novembro de 2018.
1.4 Interpretação das músicas na Categoria Popular/Gospel dia 15 de novembro de 2018.
1.5 Interpretação das músicas na Categoria Sertaneja dia 16 de novembro de 2018.
1.6 Final das categorias Kids/Canto Livre, Local/Canto Livre, Popular/Gospel e Sertaneja dia 17 de
novembro de 2018.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições são gratuitas.
2.2 As inscrições para interpretação das músicas nas categorias Kids/Canto Livre, Local/Canto Livre,
Popular/Gospel e Sertaneja, terão início a partir de 08 de outubro até o dia 28 de outubro de 2018.
As inscrições deverão ser realizadas via preenchimento de ficha de inscrição no hot site
http://www.guaraniacu.pr.gov.br a mesma deverá ser envida em arquivo digitalizado com assinatura
do concorrente no email: cantaguaraniacu@bol.com.br
2.3 O concorrente deverá enviar cópia digitalizada da letra, Autor e Intérprete da música a ser
apresentada, a cópia deverá ser enviada no email: cantaguaraniacu@bol.com.br
2.4 O concorrente deverá gravar um vídeo “A Capela” sem qualquer tipo de edição ou mixagem, com
duração máxima de 60 segundos, o mesmo deverá ser enviado por WhatsApp no número (45)
99935-5688, no prazo limite do dia 28 de outubro de 2018.
2.5 O concorrente poderá inscrever-se individualmente, em dupla, em trio ou em grupo em apenas uma
categoria.
2.6 O concorrente residente no município de Guaraniaçu, poderá se desejar participar de duas
categorias, sendo uma delas obrigatoriamente a categoria Local/Canto Livre.
2.7 No caso do intérprete residente no município opte por concorrer em duas categorias, o mesmo
deverá fazer a inscrição individualmente em ambas, sendo que deverá interpretar uma música
diferente em cada uma das categorias. Para comprovação de residência o candidato local deverá
apresentar o Titulo de Eleitor de Guaraniaçu.
2.8 A música escolhida por um intérprete não poderá ser interpretada por outro, respeitando a ordem de
inscrição. Ou seja, quem realizar a inscrição por primeiro irá cantar a música.
2.9 Poderão participar do festival intérpretes com 15 anos completos, sendo que os menores de 18 anos
necessitam da autorização dos pais ou responsável. Já na categoria Kids/Canto Livre a idade mínima
será de seis anos e a máxima de 14 anos.
3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Aos concorrentes é assegurada a livre escolha da música a ser interpretada.
3.2 O concorrente poderá apresentar-se individualmente, em dupla ou em grupo, com o
acompanhamento da Banda APK.
3.3 Terá o concorrente o direito de fazer-se acompanhar por qualquer instrumento musical que lhe
convier.
3.4 Terá o concorrente o direito de fazer acompanhar por vocais.
3.5 A música apresentada na fase classificatória terá que ser a mesma para a fase final.
3.6 A Comissão Organizadora reserva-se no direito de excluir do Festival todo candidato que perturbar
a ordem ou desrespeitar o regulamento, bem como outro tipo de ordem oriunda da Comissão
Organizadora.
4. DA SELEÇÃO
4.1 O 2º CANTA GUARANIAÇU realizar-se-á nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2018, no
Ginásio de Esportes Onofre Garbacheski.
4.2 A Comissão Organizadora do 2º Canta Guaraniaçu, irá selecionar de acordo com os vídeos
recebidos, os 15 (quinze) melhores intérpretes na categoria Kids/Canto Livre; Os 15 (quinze)
melhores interpretes na categoria Local/Canto Livre; Os 30 (trinta) melhores intérpretes na
categoria Popular/Gospel e os 30 (trinta) melhores intérpretes na categoria Sertaneja.
A relação dos vídeos selecionados com nome do intérprete será publicado no dia 03 de novembro de
2018 no hot site http://www.guaraniacu.pr.gov.br
4.3 Os interpretes selecionados irão ensaiar com a Banda APK nas dependências do Ginásio de
Esportes Onofre Garbacheski, na seguinte data e ordem:
4.4 ENSAIO:
 Dia 14/11/2018 dás 09:00 às 14:00 horas – Retirar Senha intérpretes das categorias Kids/Canto
Livre e Local/Canto Livre. ENSAIO dás 09:00 às 16:00 horas.
 Dia 15/11/2018 dás 09:00 às 14:00 horas – Retirar Senha intérpretes da categoria Popular/Gospel.
ENSAIO dás 09:00 às 16:00 horas.
 Dia 16/11/2018 dás 09:00 às 14:00 horas – Retirar Senha interpretes da categoria Sertaneja.
ENSAIO dás 09:00 às 16:00 horas.
4.5 A ordem de ensaio dos concorrentes para os dias 14, 15 e 16 de novembro de 2018 será por ordem
de chegada.
4.6 A não observância dos horários dos ensaios designados a cada concorrente implicará na sua
desclassificação. Ou seja, o candidato que não retirar senha até as 14 horas estará desclassificado.
4.7 O sorteio para apresentação dos intérpretes na classificatória no festival será realizado logo após o
término dos ensaios, através de números que definirão a ordem de apresentação.
5. DA CLASSIFICATÓRIA E FINAL
5.1 Os intérpretes classificados para se apresentar na fase classificatória, irão se apresentar pela ordem
estabelecida no sorteio com início previsto para às 20:30 horas no Ginásio de Esportes Onofre
Garbacheski, conforme segue:
5.2 Dia 14/11/2018 apresentação de 15 (quinze) intérpretes na categoria Kids/Canto Livre.
5.3 Dia 14/11/2018 apresentação de 15 (quinze) intérpretes na categoria Local/Canto Livre.
5.4 Dia 15/11/2018 apresentação de 30 (trinta) intérpretes na categoria Popular/Gospel.
5.5 Dia 16/11/2018 apresentação de 30 (trinta) intérpretes na categoria Sertaneja.
FINALÍSSIMA
5.6 Serão selecionados para a finalíssima que será realizada no dia 17 de novembro de 2018:
5.7 Às 05 (cinco) melhores músicas/intérpretes da categoria Kids/Canto Livre.
5.8 Às 05 (cinco) melhores músicas/intérpretes da categoria Local/Canto Livre.
5.9 Às 10 (dez) melhores músicas/intérpretes da categoria Popular/Gospel.
5.10 Às 10 (dez) melhores músicas/intérpretes da categoria Sertaneja.
5.11 A ordem de apresentação dos intérpretes na finalíssima também será feita através de sorteio,
seguindo a seguinte ordem: Kids/Canto Livre, Local/Canto Livre, Popular/Gospel e Sertaneja.

6. DO CORPO DE JURADOS
6.1 A mesa julgadora será formada a critério da organização do 2º CANTA GUARANIAÇU (Festival
de Musica Popular, Gospel, Sertaneja e Kids de Guaraniaçu).
6.2 A mesa julgadora será composta de 05 (cinco) jurados, sendo um presidente escolhido entre os
membros da mesa julgadora.
6.3 À mesa julgadora caberá a responsabilidade de classificar os concorrentes que farão parte da
finalíssima do Festival, bem como os primeiros colocados de cada categoria em disputa.
6.4 A mesa julgadora adotará um critério de pontuação a cada concorrente que pode variar de 05 (cinco)
a 10 (dez) pontos podendo ser fracionada em duas casas.
6.5 Todos os jurados fornecerão as suas notas individualmente.
6.6 A nota a ser distribuída aos concorrentes observando-se os seguintes critérios:
 Rítmo;
 Afinação;
 Apresentação;
 Dicção; e,
 Interpretação.
6.7 O corpo de jurado só terá acesso a mesa de computação no final de todas as apresentações.
6.8 O corpo de jurado é soberano em suas decisões.
6.9 No caso de empate entre 02 (dois) ou mais candidatos, será utilizado o seguinte critério:
 1º Elimina a nota menor;
 2º Elimina a nota maior;
 3º Consenso entre os jurados de qual intérprete realizou a melhor apresentação.
Obs.: Não será permitido aos jurados pedir uma nova apresentação para que seja atribuído nova nota
para desempate.
7. DA PREMIAÇÃO
7.1 Aos vencedores do 2º CANTA GUARANIAÇU (Festival de Musica Popular, Gospel e Sertaneja de
Guaraniaçu) em cada categoria caberá a seguinte premiação:
CLASSIFICAÇÃO SERTANEJA POPULAR/GOSPEL
KIDS
LOCAL
1º
R$ 3.500,00
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
2º
R$ 2.500,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 800,00
3º
R$ 1.200,00
R$ 800,00
R$ 300,00
R$ 300,00
4º
R$ 900,00
R$ 600,00
R$ 200,00
R$ 200,00
5º
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 100,00
R$ 100,00
6º
R$ 300,00
R$ 200,00
7º
R$ 300,00
R$ 200,00
8º
R$ 300,00
R$ 200,00
9º
R$ 300,00
R$ 200,00
10º
R$ 300,00
R$ 200,00
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O pagamento aos vencedores será efetuado através de deposito bancário na conta informada pelo
intérprete até o 3º dia útil após o festival.
8.2 Todos os casos omissos ao presente regulamento geral, serão resolvidos unicamente pela Comissão
Organizadora do 2º CANTA GUARANIAÇU (Festival de Música Popular, Gospel, Sertaneja e
Kids) que será soberana em sua decisões.
PAULO CEZAR PANDINI
Presidente Comissão Organizadora
2º Canta Guaraniaçu

