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Com o objetivo de descobrir novos valores e preservar a autentica musica sertaneja, a Prefeitura 

Municipal da Estância de Campos do Jordão, através da Secretaria Municipal de Cultura fará realizar 

o Festival da Viola José Corrêa Cintra nos dias 14,15 e 16 de Novembro de 2013, na Espaço Cultural 

Dr. Além (Av. Januario Miráglia nº 1236 Vila Abernéssia) e torna público o presente regulamento: 

 

REGULAMENTO 

 

1. Os intérpretes (individual, dupla ou trio) deverão fazer sua inscrição no blog da Secretaria 

Municipal de Cultura culturacj.blogspot.com, para quem não possuir acesso a internet pode 

se dirigir ao Telecentro Comunitário (R. Tadeu Rangel Pestana, 663 – Abernéssia). 

2. As inscrições estarão abertas do dia 21 de outubro a 08 de novembro/13 até às 17h. 

3. No ato da inscrição, os participantes serão informados do dia de sua apresentação. Os 

participantes de Campos do Jordão farão sua apresentação no dia 14 de novembro e os 

participantes de outras cidades se apresentarão no dia 15 de Novembro, ambos para as 

provas eliminatórias, sendo a final no dia 16 de Novembro. 

4. Na fase eliminatória, cada autor poderá classificar somente uma música (RAIZ) para 

participar do 30º Festival de Viola. 

5. Na fase final os participantes poderão apresentar 1 (uma) musica própria (sem caráter de  

julgamento), e uma regravação popular (avaliada pelo corpo de Jurados). 

6. Nas apresentações individuais, os concorrentes devem tocar algum instrumento (violão, viola 

ou acordeom), não podendo apenas interpretar e outra pessoa tocar. 

7. No dia 14/10 serão classificados 4 duplas/Trio e 4 individuais. 

8. No dia 15/10 serão classificados 4 duplas/Trio e 4 individuais. 

9. No dia 16/10 as 8 duplas/Trio e os 8 individuais disputarão a finalissíma e concorrerão aos 

prêmios. 

10. Premiação Dupla/Trio: 

1º Lugar R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) + Troféu; 

2º Lugar R$ 800,00 (Oitocentos reais) + Troféu; 

3º Lugar R$ 600,00 (seiscentos reais) + Troféu. 

11. Premiação Individual: 

1º Lugar R$ 1.000,00 (um mil reais) + Troféu; 

2º Lugar R$ 700,00 (Setecentos reais) + Troféu; 

3º Lugar R$ 400,00 (Quatrocentos reais) + Troféu. 

12. Não haverá premiação nos dois dias de eliminatórias, porém todos os concorrentes receberão 

certificados de participação, independentemente de classificação. 

13.  As apresentações começarão às 19h. Qualquer tipo de contratempo ou atraso por 

parte do artista, acarretará perca de pontuação ou até mesmo a eliminação do 

mesmo. 
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 14. Para a fase eliminatória, os participantes subirão ao palco seguindo a ordem 

inversa a inscrição, ou seja, quem se inscreveu primeiro, subirá ao palco por ultimo. 

Já na final, seguirá a ordem crescente pela pontuação alcançada nas eliminatórias.  

15. Os participantes deverão subir ao palco com os instrumentos devidamente afinados. A 

afinação feita no palco acarretará em perda de 5 (cinco) pontos. 

16. Durante a apresentação, fica vedado ao participante comunicar-se com a platéia através de 

saudações e cumprimentos. A não observância deste item incorrerá na perda de 5 (cinco) 

pontos da contagem geral do concorrente. 

17. Em virtude da natureza da modalidade, fica vedado o uso do teclado, bateria e/ou 

instrumentos eletrônicos. Os instrumentos permitidos são: viola, violão e acordeom (qualquer 

tipo). Podem ser usados instrumentos com captação ativa ou passiva. 

18. A Comissão Organizadora não disponibilizará quaisquer instrumentos ou músicos para 

acompanhamento, cabendo ao concorrente a responsabilidade de contratar seus 

acompanhantes. 

19. É expressamente proibida a participação de grupo de dança no palco no decorrer da 

apresentação do compositor classificado. 

20. Os itens a serem julgados são: AFINAÇÃO, RITMO, DICÇÃO, HARMONIA, ARRANJO e 

INSTRUMENTAÇÃO. Haverá julgamento em separado, na finalíssima, de: MELHOR 

INSTRUMENTAL, MAIOR IDADE e MENOR IDADE, os quais receberão um troféu. 

21. A premiação Oficial da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão serão os troféus, mais 

prêmios nos valores de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). 

22. A decisão da Comissão Julgadora será soberana e irrecorrível, não cabendo qualquer tipo de 

recurso contra o resultado do julgamento. 

 

Campos do Jordão, 21 de outubro de 2013. 

 

 

Secretaria Municipal de Cultura 


