
                                                                                                                                                                                                                                                                
 

PREFEITURA DE ARARAS 
 

               SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                                                                                      
 

4º FESTIVAL MUNICIPAL DA MÚSICA SERTANEJA 
 

O 4º Festival Municipal Sertanejo é a oportunidade de revelar novos talentos da 

música sertaneja em Araras e região. Duplas, trios, cantores e cantoras solo. 

O Festival acontece de 04/10/2020 a 25/10/2020, com duas etapas eliminatórias, de 

onde sairão 8 (oito) finalistas. 

Os 5 (cinco) primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro. 

 
 Regulamento: 

 

1 - As etapas eliminatórias e a final do 4º Festival Municipal Sertanejo acontecerão 

nos domingos dias: 04/10, 18/10 e a final dia 25/10, com início às 09h30. Todas as 

etapas acontecem na parte externa do Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita, 

situado na Av. Angelo Franzini, S/Nº. 

 
2 - As inscrições poderão ser feitas entre os dias 08/09/20 e 22/09/2020. 

3 - Poderão participar duplas, trios e cantor (a) solo. 

4 - Serão permitidos até no máximo 4 (quatro) instrumentos, sendo esses: violão, 

viola, baixo e acordeom. 

 
5 – O (s) participante (s) que não tocarem instrumentos, poderão ser acompanhados 

por   músicos  contratados, respeitando o número de instrumentos citados acima. 

 
6 - Feita a inscrição, os candidatos deverão enviar para o e-mail 

festivalsertanejocultura@araras.sp.gov.br a gravação de uma música para participar da 

pré-seleção, que será realizada pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal 

de Cultura, a ser nomeada através de Portaria. 

mailto:festivalsertanejocultura@araras.sp.gov.br


7 - Serão escolhidos 20 (vinte) candidatos, que irão participar das fases eliminatórias 

em dois grupos de 10 (dez), nas datas citadas no item 1. 

8 - Os dias de participação de cada candidato serão escolhidos através de sorteio 

feito pela Comissão Organizadora. 

 
9 - Cada etapa classificatória escolherá 4 (quatro) classificados para a final. 

 
10 - O júri contará com 3 (três) integrantes indicados pela Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 
11 - O júri é soberano, podendo decidir qualquer situação não prevista neste 

regulamento. 

 
12 – A final acontece no dia 25 de outubro na área externa do Centro Cultural 

Leny de Oliveira Zurita às 10h e contará com os 8 (oito) classificados nas fases 

eliminatórias. 

 
13 – Todos os classificados para a finalíssima receberão um troféu pela participação 

e os cinco primeiros colocados receberão ainda premiação em dinheiro, como 

descrito abaixo. 
 
 

1º lugar - R$ 3.000,00 (três mil reais) 

2º lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

3º lugar - R$ 1.000,00 (um mil reais) 

4º lugar - R$ 500,00 (quinhentos reais) 

5º lugar - R$ 300,00 (trezentos reais) 

 
14 – Não serão tolerados atrasos nas apresentações, podendo a Comissão 

Organizadora desclassificar sumariamente o (s) participante (s). 

 
15 – Os casos omissos neste regulamento serão decididos soberanamente pela 

Comissão Organizadora. 

 
16 – Diante do momento da pandemia, o espaço estará liberado para 

assistir as apresentações dos candidatos, para um número reduzido de 

pessoas e estipulado pelos protocolos sanitários estabelecidos na 

ocasião da fase do Plano São Paulo, pelo Governo do Estado de São 

Paulo e divulgado na semana de cada etapa. 
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