
 

 
 

 
1° FESTIVAL NACIONAL DA MODA DE VIOLA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

 
Homenageado: Valdemar Reis 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

1. - O Festival 
 
1.1 - A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Cultura, 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo, Secretaria de 
Agricultura e da Secretaria de Comunicação Social, realiza  de 02 a 05 outubro de 2019, 
o 1º Festival Nacional da Moda de Viola de São José do Rio Preto, que nesta edição 
homenageia o compositor Valdemar Reis. 
 
1.2 - O festival tem por objetivos: 
a) incentivar a divulgação da música caipira, além de estimular todas as idades para a 
apreciação deste gênero musical; 
b) divulgar intérpretes da música caipira e revelar novos talentos da cultura caipira em 
âmbito nacional; 
c) promover o intercâmbio entre músicos de todo o país; 
d) propiciar acesso à cultura de raiz e fomentar o turismo cultural; 
 
1.3 – Entende-se por música caipira aquela cujo tema narra tudo o que é próprio do 
sertão, do universo rural, da vida do homem do campo, da lida com o gado e a roça, do 
folclore, da crença, da fé, do contato com a natureza, da melancolia e a solidão do 
caboclo cantadas em estilos simples tais como, a toada, moda campeira, guarânia, 
cururu, querumana, cateretê, pagode caipira e moda de viola.  
 

2. – Inscrições 
 
2.1 - As inscrições serão realizadas gratuitamente no período de 12 de junho a 15 de 
Julho de 2019 pelo site www.riopreto.sp.gov.br, com o preenchimento da Ficha de 
Inscrição e no ato deverão ser anexados: 
- Currículo artístico (PDF); 
- Cópia simples do RG (PDF); 
- Cópia simples do CPF (PDF); 
- Comprovante de endereço (PDF); 
- Gravação da música (MP3); 
- Documento comprobatório de responsabilidade (caso o candidato seja menor de idade). 
 
2.2 - Poderão se inscrever para o 1º Festival Nacional da Moda de Viola de São José do 
Rio Preto, brasileiros natos ou naturalizados, de ambos os sexos, desde que atendam 
todas as exigências deste Regulamento. 



 
2.3 - Poderão participar nas categorias: solos, duplas ou trios, devidamente inscritos no 
festival. 
 
2.4 – As músicas inscritas deverão conter letra, sendo vetada a inscrição de música 
exclusivamente instrumental. 
 
2.5 - Poderão se inscrever candidatos menores de idade, desde que atendam as 
exigências abaixo: 
a) deverão ser representados pelos pais ou responsáveis legais, que deverão apresentar 
um documento comprobatório oficial no ato da inscrição; 
b) para a apresentação artística, o responsável legal do menor deverá apresentar, com 
antecedência de 15 dias, autorização do Juizado da Vara da Infância e Juventude da 
Comarca que reside e estar presente durante as apresentações. 
 

3. – Seleção 
 
3.1 - A Prefeitura de Rio Preto convidará profissionais de notório conhecimento para a 
formação da Comissão de Seleção e Premiação que terá a função de selecionar os 
participantes e conferir a premiação na final nacional. 
 
3.2 - Os selecionados serão comunicados pela Comissão Organizadora por meio do e-
mail indicado no ato da inscrição. 
 
3.3 - Cada selecionado responderá de forma exclusiva e integral por eventuais 
reclamações, questionamentos, acusações ou alegações de violação de direitos autorais, 
patrimoniais e de propriedade industrial e titularidade de terceiros, entre outros, inclusive 
pela emissão de informações sobre a música que fornecer ao 1º Festival Nacional da 
Moda de Viola de São José do Rio Preto. 
 
3.4 - A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de solicitar, a qualquer momento, 
documentos que comprovem as declarações dos selecionados, bem como solicitar a 
documentação que comprove a regularidade de todos os critérios estabelecidos em 
regulamento e desclassificar a música que não atenda às exigências estabelecidas. 
 
3.5 – Os selecionados autorizam a Prefeitura de Rio Preto para a utilização de imagem e 
voz, sem cobrança de direitos autorais, nesta e em outras futuras edições do Festival 
Nacional da Música Caipira. 
 

4. – Apresentações / Fases 
 
4.1 – O 1º Festival Nacional da Moda de Viola de São José do Rio Preto será dividido em 
três fases: 
a) Fase Local – dia 02 de outubro de 2019; 
b) Fase Estadual – dia 03 de outubro de 2019; 
c) Fase Nacional – dia 04 de outubro de 2019;  
c) Final e Premiação – dia 05 de outubro de 2019. 
 
4.2 – Em cada uma das fases concorrerão 10 candidatos 3 serão selecionados para a 
Fase Final. 
 
4.3 – Na Fase Final se apresentarão os 3 candidatos selecionados em cada uma das 
fases anteriores: 3 selecionados na Fase Local, 3 selecionados na Fase Estadual e 3 
selecionados na Fase Nacional, totalizando 9 candidatos. 



 
4.7 – Não serão permitidos usos de programas de computador, instrumentos 
automatizados, samplers e/ou play back de arranjos nas apresentações. 
 
4.8 - Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação correrão por conta dos 
participantes selecionados. 
 

5. Premiação 
 
5.1 – A Comissão de Premiação conferirá os seguintes prêmios: 
a) 1º Lugar – R$ 10.000,00 (dez mil reais) + troféu; 
b) 2º Lugar – R$ 7.000,00 (sete mil reais) + troféu; 
c) 3º Lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu; 
d) Melhor intérprete – R$ 1.000,00 (mil reais) + troféu; 
 
5.2 – Será concedido também o troféu de Aclamação Popular para o candidato mais 
votado pelo público presente na Final Nacional. 
 
5.3 – A Comissão de Premiação é soberana em suas deliberações e decisões, não 
cabendo contra esta nenhum tipo de recurso por parte dos participantes. 
 

6. – Pagamento 
 
6.1 – Os vencedores dos prêmios receberão seus valores, depositados em conta 
corrente, e terão os descontos dos impostos previstos na legislação em vigor. 
 
6.2 – Para o recebimento do prêmio o vencedor poderá optar por Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica e deverá ser entregue a seguinte documentação: 
- Pessoa Física: 

• Cópia do RG e CPF ou CNH; 
• Cópia do comprovante de residência; 
• Cópia do cartão cidadão ou PIS ou NIT ou PASEP; 
• Consulta qualificação cadastral e-Social, onde deverá constar que os dados estão 

corretos; 
• Dados bancários do proponente (caso seja conta conjunta, o proponente deverá 

ser o titular). 
 
- Pessoa Jurídica: 

• CNPJ; 
• Certificado de Regularidade do FGTS; 
• Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União; 
• Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
• Dados bancários da empresa (conta jurídica). 

 
6.3 - O pagamento ocorrerá até 30 dias após a emissão da NF ou assinatura do recibo. 
 

7. – Disposições Finais 
 
7.1 - A simples inscrição no festival implica na aceitação e concordância dos termos deste 
Regulamento. 
 
7.2 – Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Comissão 
Organizadora. 



 
7.3 – Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Regulamento. 
 
 
 
 
 
Comissão Organizadora 
São José do Rio Preto/SP, 02 de maio de 2019. 
 


