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Prefeitura Municipal de Iturama 

PREFEITURA
SECRETARIA

 I FESTIVAL

 

 1º - A
 
Os membros da Comissão Organizadora
“Troféu Caiapó”, através do seu
esse adendo alterar a data final
redação do Ítem 4 – Art 4º - Parágrafo
 
 
 

4 - REGULAMENTOS
 
Art. 4º -  
Parágrafo segundo: As inscriçõ

24 de Julho de 2.017, no horá

(07h30min às 11h30min e 13h00min
Verde, nº. 729 – Centro – Iturama
 
 
 
 
 

Anderson

Edgar Mendes de Araújo  
Presidente da Comissão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  

FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA 
“Troféu Caiapó” 

A D E N D O ao Regulamento 

Organizadora do I Festival de Música Popular
seu Presidente Edgar Mendes de Araújo vem por
final das Inscrições que passa a vigorar com 

Parágrafo segundo  

REGULAMENTOS E INSCRIÇÕES 

inscrições serão realizadas no período de 22 de Maio

horário de expediente da Secretaria Municipal 

13h00min às 17h00min) – situada na Avenida
Iturama – MG – CEP. 38.280-000  

Anderson Bernardes de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 

           Aldeni Aparecida Alves Janones
     Secretaria de Cultura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popular Sertaneja 
por meio de 
 a seguinte 

Maio 2.017 a 

 de Cultura 

Avenida Campina 

Janones 
Cultura 
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PREFEITURA
SECRETARIA

 I FESTIVAL

 

 
Art. 1º - O I FESTIVAL DE MÚSICA
MG é uma homenagem aos Índios
região. Trata-se de evento 
Prefeitura Municipal de Iturama,
 
Parágrafo único: O Festival acontecerá
seguintes datas: sábado, dia 
domingo, dia 20 de Agosto de
Alexandrita – MG, situado a 
aniversário da cidade), dia 23
Grande Final em Iturama – MG.
 

 
I- Promover Intercâmbio cultural;
II– Incentivar o turismo cultural
nacional; 
III – Descobrir novos talentos 
IV – Proporcionar à população
V - Oportunizar momentos para
arte de interpretar músicas. 
 

Art. 2° - A Coordenação do 
Caiapó” - ITURAMA – MG, ficará
nomeada pelo Prefeito Municipal,
 
a) Responsabilizar-se pelo projeto,
b) Indicar a Comissão de Julgamento,
reconhecida capacidade e idoneidade
c) Abrir, receber e encerrar as
d) Elaborar planilhas e determinar
e) Ouvir, assistir e avaliar todos
no mínimo 3 (três) integrantes
(quarenta) vagas para as duas
concorrentes que irão se classificar
f) Resolver questões omissas neste
g) Delegar quaisquer de suas atribuiçõ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  

FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA 
“Troféu Caiapó” 

1 - REALIZAÇÃO 

SICA POPULAR SERTANEJA “Troféu Caiapó” - ITURAMA
ndios Caiapós, os quais foram os primeiros habitantes

 em âmbito nacional, com realização e promoção
Iturama, através da Secretaria Municipal de Cultura. 

acontecerá em local a ser definido, em Iturama
 19 de Agosto de 2.017 (Eliminatória), a partir
de 2.017 (Eliminatória) a partir das 19h, no Distrito

 28 km da sede do Município; e, quarta-feira (feriado
23 de Agosto de 2.017, às 19h, em que realizar

MG. 

2 - OBJETIVOS 

cultural; 
cultural e projetar Iturama - MG a nível regional, 

 e incentivar os já existentes; 
o momentos de lazer através da música; 

para que artistas amadores demonstrem seus talentos

3 - COORDENAÇÃO 
 

 I FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA
ficará a cargo de uma Comissão Organizadora, 

Municipal, sendo que a ela compete: 

projeto, assim como pela execução e avaliação do 
Julgamento, a ser constituída por 5 (cinco) membros

idoneidade no meio artístico-cultural em geral; 
as inscrições do Festival; 

determinar critérios de julgamento para a Comissão Julgadora;
todos os vídeos das inscrições do Festival, com presença

integrantes da Comissão Organizadora, a fim de selecionar
duas etapas classificatórias, em que serão escolhidos

classificar para grande final; 
neste regulamento; 
atribuições. 

ITURAMA – 
habitantes da 
promoção da 

  

Iturama - MG nas 
partir das 19h; 

Distrito de 
(feriado de 

realizar-se-à a 

 estadual e 

talentos na 

SERTANEJA “Troféu 
 indicada e 

 evento; 
membros de 

Julgadora; 
presença de 

selecionar as 40 
escolhidos os 
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4 - REGULAMENTOS

Art. 3º - Participarão do Festival
regularmente inscritos, desde
 
Parágrafo único: A Ficha de Inscriçã
da seguinte documentação:  
 
a) Termo de autorização de uso
b) Declaração que não possui 
c) Cópia de documento (RG, CPF
d) Comprovante de residência;
e) Enviar gravação de um Vídeo
inscrição for pelo site ou email),
 
Art. 4º - Serão disponibilizadas
(vinte) para o dia 19/08/2.017
(cinco) melhores; e 20 (vinte)
também serão classificados os
candidatos para a grande final
 
Parágrafo primeiro: Em todas
candidatos, o primeiro critério
persista o empate, o próximo 
o empate, a Comissão Julgadora
 
Parágrafo segundo: As inscriçõ
30 de Junho de 2.017, no horá
(07h30min às 11h30min e 13h00min
Verde, nº. 729 – Centro – Iturama
 
Parágrafo terceiro: As inscrições
os itens solicitados neste Regulamento,
– Iturama – MG – CEP. 38.280
ou encaminhada para o e-mail:
Prefeitura Municipal de
http://www.iturama.mg.gov.br/
do Facebook https://www.facebook.com/trofeu.caiapo.9
ser também armazenados e e
para e-mail.  
 
Parágrafo quarto: As inscrições
responsabilidade exclusiva do
validação da inscrição. 
 
Parágrafo quinto: A ficha de inscrição
Secretaria Municipal de Cultura
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REGULAMENTOS E INSCRIÇÕES 
 

Festival os cantores de qualquer localidade 
desde que não haja contrato com gravadora. 

Inscrição preenchida (anexo III) deverá ser acompanhada
 

uso de imagem (anexo I); 
 contrato com gravadora (anexo II); 
CPF ou CNH); 

residência; 
Vídeo com desempenho do(s) candidato(s), (anexar

email), no formato AVI ou MP4. 

disponibilizadas 40 (quarenta) vagas para as apresentações,
19/08/2.017 em Iturama – MG, em que serão classificados

(vinte) para Alexandrita – MG no dia 20/08/2.017,
os 5 (cinco) melhores, perfazendo assim o total de

final no dia 23/08/17 em Iturama – MG. 

todas as fases do Festival, em havendo empate
critério de desempate será a maior nota no item Afinaçã

 item será a maior nota em Interpretação; permanecendo
Julgadora decidirá o vencedor. 

inscrições serão realizadas no período de 22 de Maio
horário de expediente da Secretaria Municipal 
13h00min às 17h00min) – situada na Avenida

Iturama – MG – CEP. 38.280-000  

inscrições poderão ser enviadas pelos Correios, contendo
Regulamento, para Avenida Campina Verde, nº. 729

38.280-000 – Secretaria Municipal de Cultura – “Trofé
mail: trofeu.caiapo@iturama.mg.gov.br ou ainda pelo
de Iturama no seguinte endereço eletrônico:

http://www.iturama.mg.gov.br/, clicando no icnone “Troféu Caiapó” ou na
https://www.facebook.com/trofeu.caiapo.9 , onde os videos

encaminhar a documentação exigida no ato da

inscrições enviadas pelos Correios ou e-mail 
do remetente e será considerada a data de postagem

inscrição e o regulamento estarão disponíveis na
Cultura e no site da Prefeitura Municipal de Iturama.

 do Brasil, 

acompanhada 

xar quando a 

apresentações, sendo: 20 
classificados os 5 

20/08/2.017, em que 
de 10 (dez) 

empate entre 
Afinação; caso 

permanecendo 

Maio 2.017 a 
 de Cultura 

Avenida Campina 

contendo todos 
729 – Centro 

éu Caiapó” 
pelo site da 
eletrônico: 

na Fan Page 
videos poderão 

da inscrição 

 serão de 
postagem para 

na sede da 
Iturama.  
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Parágrafo sexto: A ficha de inscriçã
 
Parágrafo sétimo: A inscrição
 
Parágrafo oitavo: Não serão
preenchidas ou com dados incompletos
Regulamento;  
 
Parágrafo nono: A participaçã
“Troféu Caiapó”, poderá se dar
candidato se inscrever apenas

5 
 
Art. 5º - A participação no I
Caiapó” será somente para brasileiros,
anos.  
 
Art. 6º - As músicas interpretadas
intérprete (playback);  
 
Art. 7º - Cada participante, dupla
 
Parágrafo único: Fica vedada
Organizadora, da Comissão Julgadora
parentesco (anexo V) 
 
Art. 8º - A nota atribuída pelo
podendo o concorrente contestar,
 
Parágrafo único: Não será permitido
julgadora, quando já adentrado
excluído se reincidente. 
 

 
Art. 9º - As apresentações se 
com os participantes inscritos
Organizadora.  
 
Art. 10º - As apresentações 
sorteio realizado antecipadamente
Secretaria Municipal de Cultura
http://www.iturama.mg.gov.br/
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inscrição deverá ser preenchida de forma legível;

o é gratuita;  

serão aceitas inscrições que não estiverem corretamente
incompletos e que não atendam as determinações

ção no I FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA
dar nas modalidades: individual, dupla ou trio, podendo

apenas em uma delas. 
 

 - CRITÉRIOS E PARTICIPAÇÃO 

I FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA
brasileiros, residentes nesse País e maiores de 18

interpretadas deverão, obrigatoriamente, ser no estilo

dupla e ou trio, poderá increver até duas musicas;

vedada a participação no Festival de membro da
Julgadora e de seus familiares até o 3º (terceiro)

pelo júri para cada música interpretada é soberana,
contestar, protestar ou criar situações conflitantes;  

permitido ao candidato se dirigir ao público ou
adentrado ao palco, sendo advertido em um primeiro momento

6 - APRESENTAÇÃO 

 darão nos dias 19, 20 e 23 de Agosto de 2.017
inscritos regularmente no festival e selecionados pela

 se iniciam às 19h, sendo que a ordem será
antecipadamente pela Comissão Organizadora, e disponibilizada

Cultura e no site da Prefeitura de Iturama
http://www.iturama.mg.gov.br/. 

vel;  

corretamente 
determinações desse 

SERTANEJA - 
podendo o 

SERTANEJA - “Troféu 
18 (dezoito) 

estilo sertanejo 

musicas;  

da Comissão 
(terceiro) grau de 

soberana, não 
 

ou à mesa 
momento e 

2.017, somente 
pela Comissão 

será dada por 
ibilizada na 

Iturama – MG 
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Parágrafo único: É indispensável
apresentação (RG ou CNH). 
 
Art. 11º - As apresentações 
cada eliminatória 5 (cinco) participantes
de 2.017. 
 
Art. 12º - É proibida a apresentação
embriaguez. 
 
Art. 13º - Serão premiados os
 
Art. 14º - Os itens a serem julgados
PALCO, conforme ficha dos jurados
 

 
Art. 15º - A premiação será assim
 
 1º lugar: R$ 5.000,00 (Cinco
 
 2º lugar: R$ 4.000,00 (Quatro
 
 3º lugar: R$ 3.000,00 (Tr
 
 4º lugar: R$ 2.500,00 (Dois
 
 5º lugar: R$ 1.500,00 (Hum
 
 6º ao 10º lugares: R$ 1.000,00
 

Parágrafo único: A premiação

CORRENTE informada na ficha
 

 
Art. 16º - A Comissão Organizadora
alimentação. 
 
Art. 17º - À Comissão Organizadora
momento excluir os participantes
 
Art. 18º - A inscrição no I 
Caiapó” pressupõe a aceitaçã
regulamento e do Termo de 
de adesão. 
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indispensável documento de identificação com foto quando

 acontecerão em caráter eliminatório, classificando
participantes para a final a ser realizada no dia 23

apresentação do candidato que apresentar sintomas

os 10 (dez) primeiros classificados pelo júri;  

julgados são: AFINAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E PRESENÇA
jurados (anexo IV). 

7 - PREMIAÇÃO 

assim distribuída:  

(Cinco mil reais) e troféu  

(Quatro mil reais) e troféu 

(Três mil reais) e troféu 

(Dois mil e quinhentos reais) e troféu 

(Hum mil e quinhentos reais) e troféu 

1.000,00 (Hum mil reais) e troféu 

ção será paga até o dia 01/09/2017 na
ficha de inscrição. 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Organizadora NÃO disponibilizará aos participantes 

Organizadora do Festival reserva-se o direito de a
participantes que não observarem as normas do Festival.

 FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA 
aceitação e concordância com todos os termos do

 Autorização de Uso de Imagem, valendo como

quando da 

classificando em 
23 de Agosto 

sintomas de 

PRESENÇA DE 

na CONTA 

 estadias e 

a qualquer 
Festival. 

 - “Troféu 
do presente 

como contrato 
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Art. 19º - Os casos omissos ou
pela Comissão Organizadora do
 
Art. 20º - São membros da Comissão
a) Edgar Mendes de Araújo – Presidente
b) Marcos Antônio de Oliveira
b) Priscilla Amaral 
c) Sebastião José Ribeiro 
d) Sonia Lacerda Silva  
e) Vanair Silva Santos 
 
 
 

Anderson

Edgar Mendes de Araújo  
Presidente da Comissão 
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ou não esclarecidos neste regulamento serão 
do Festival, não cabendo recursos contra suas decisõ

Comissão Organizadora do Festival: 
Presidente da Comissão Organizadora 

Oliveira  

Anderson Bernardes de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 

           Aldeni Aparecida Alves Janones
     Secretaria de Cultura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 resolvidos 
decisões. 

Janones 
Cultura 
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TERMO DE

 Eu,___________________________________________________________
_______________ (nacionalidade),
____________________ (profiss
___________________, inscrito
à Rua______________________________________,
___________________________,
Musica Popular Sertaneja – “
qualquer material promocional
meios de comunicação do Festival
geral e/ou apenas para uso
desvirtuamento da sua finalidade.
 
 A presente autorizaçã
imagem acima mencionada em
modalidades e, em destaque,
em geral (encartes, mala direta,
anúncios em revistas e jornais
(VIII) mídia eletrônica (painé
entre outros). 
 
 Por esta ser a expressão
descrito sem que nada haja 
imagem ou a qualquer outro, 
 
 

Iturama - MG,
 
 
 
 
 
 

Assinatura do (a)
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ANEXO I 

 
DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
 

Eu,___________________________________________________________
(nacionalidade), __________________ (estado

(profissão), portador da Cédula de Identidade
inscrito no CPF/MF. sob nº ___________________,

Rua______________________________________, nº _______, na cidade
___________________________, AUTORIZO o uso de minha imagem no  I Festival

“Troféu Caiapó”, para a divulgação do mesmo 
promocional e/ou institucional entre fotos, documentos

Festival , sejam essas destinadas à divulgação ao público
uso interno desta instituição, desde que 

finalidade. 

ção é concedida a título gratuito, abrangendo
em todo território nacional e no exterior, em todas

destaque, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor;
direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentaçã

jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) 
éis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para

expressão da minha vontade declaro que autorizo o 
 a ser reclamado a título de direitos conexos
 assino a presente autorização. 

MG, ____ de ________________, de 2.017. 

(a) Candidato (a) ou Responsável pela Inscrição 
  
 
 
 
 
 
 
 

Eu,___________________________________________________________, 
(estado civil), 

Identidade RG nº 
___________________, residente 

cidade de 
Festival de 
 em todo e 

documentos e outros 
público em 

 não haja 

abrangendo o uso da 
todas as suas 

busdoor; folhetos 
apresentação; (IV) 

 back-light; 
para rádio, 

 uso acima 
conexos à minha 
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DECLARAÇÃO QUE

 Eu,___________________________________________________________
_______________ (nacionalidade),
____________________ (profiss
___________________, inscrito
à Rua_____________________________
___________________________,
GRAVADORA, no ato da inscrição
Caiapó”. 
 DECLARO ainda ser conhecedor
que estarei sujeito, caso o quanto
 
 
 

Iturama - MG,

 Assinatura do (a)
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ANEXO II 

 
QUE NÃO POSSUI CONTRATO COM GRAVADORA  

 
 
 

Eu,___________________________________________________________
(nacionalidade), __________________ (estado

(profissão), portador da Cédula de Identidade
inscrito no CPF/MF. sob nº ___________________,

Rua______________________________________, nº _______, na cidade
___________________________, DECLARO não possuir CONTRATO

inscrição do I Festival de Musica Popular Sertanejo

conhecedor das sanções civis, administrativas e criminais
quanto aqui declarei não porte estritamente a verdade.

MG, ____ de ________________, de 2.017. 
 
 
 
 
 
 

(a) Candidato (a) ou Responsável pela Inscrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eu,___________________________________________________________, 
(estado civil), 

Identidade RG nº 
___________________, residente 

cidade de 
CONTRATO COM 
Sertanejo – “Troféu 

criminais a 
verdade.  
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 

Nome da dupla/trio/cantor solo:
Nome do Componente 1: _____________________________________________
RG Componente 1: ____________
Nome do Componente 2: _____________________________________________
RG Componente 2: __________________________________________________
     
 

Nome do Componente 3: _________________________________
RG Componente 3: __________________________________________________
     
 

Endereço:______________________________________________________________
Municipio:___________________________________UF:________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Telefone para contato: ____________________________________________________
Nome da música (1): _____________________________________________________
Cantor: ____________________________
Nome da música (2): _____________________________________________________
Cantor: _______________________________
Nome do responsável pela Inscrição:

DADOS BANCARIOS:  
Nome:_______________________________________________________
CPF.:__________________________:
AG.:__________________C/C.:____________________
 Declaro que li e aceito todos
MÚSICA POPULAR SERTANEJA “TROFÉU
 Declaro, para os devidos fins
DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA “TROFÉU
 AUTORIZO o uso de minha
para ser utilizado pela comissão organizadora
CAIAPÓ”.  
 A presente autorização é 
mencionada em todo território nacional,
(encartes, catálogo, etc.); (III) folder
educativo e informativo; (V) cartazes;
entre outros). Por esta ser a expressão
que nada haja a ser reclamado a título
assino a presente autorização.  
 

Iturama, MG, ___________

_____________________________________________________________
Assinatura do (a)
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ANEXO III 
 

INSCRIÇÃO DO I FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR SERTANEJA
“TROFÉU CAIAPÓ” 

solo: ________________________________________
_____________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________________

__________________________________________________
 (Em caso de dupla) 

_____________________________________________
__________________________________________________

 (Em caso de trio) 

Endereço:______________________________________________________________
Municipio:___________________________________UF:________________________

_________________________________________________________________
____________________________________________________

_____________________________________________________
_________________________________ Tempo da música: _______________

_____________________________________________________
_______________________________ Tempo da música: _________________

Inscrição: ________________________________

 
Nome:_______________________________________________________
CPF.:__________________________: Banco:_______________________
AG.:__________________C/C.:____________________ 

todos os termos constantes no Regulamento Geral do I 
“TROFÉU CAIAPÓ" de Iturama-MG.  

fins de direito, que participarei gratuitamente do Concurso
“TROFÉU CAIAPÓ" de Iturama-MG.  

minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos,
organizadora do I FESTIVAL DE MUSICA POPULAR SERTANEJA

 concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
nacional, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) folhetos

folder de apresentação; (IV) home Page e redes sociai
cartazes; (VI) mídia eletrônica (painéis, televisão, programa

expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 
título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer

___________ de ________________________ De 2.017.
 

_____________________________________________________________
(a) Candidato (a) ou Responsável pela Inscrição 

 

SERTANEJA  - 

________________________________________ 
_____________________________________________ 

______________________________________ 
_____________________________________________  

__________________________________________________ 

____________  
__________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 
Municipio:___________________________________UF:________________________  

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
_______________ 

_____________________________________________________ 
_________________ 

________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________ 
Banco:_______________________ 

 FESTIVAL DE 

Concurso I FESTIVAL 

documentos, 
SERTANEJA “TROFEU 

imagem acima 
folhetos em geral 
sociais de cunho 

programa para rádio, 
 descrito sem 

qualquer outro, e 

2.017. 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
 

 


