
REGULAMENTO DO 8º SANT’ANA FEST 
Festival de Música Sertaneja, Gospel/Popular e Infantil 

da Paróquia Sant’Ana de Laranjeiras do Sul/PR 

 

 

1. DA REALIZAÇÃO 

 

1.1 - O 8º SANT’ANA FEST é uma realização da Rádio Campo Aberto FM, Paróquia 

Sant’Ana e Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul/PR. 

 

1.2 - O festival acontecerá nos dias 23, 24, 25 e 26 de JULHO de 2022, no pavilhão de 

festas da Igreja Matriz Sant’Ana, situado à Rua XV de Novembro, esquina com a Rua 

Souza Naves (centro) em Laranjeiras do Sul. 

 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 -  A participação no festival é aberta a qualquer pessoa física domiciliada no território 

nacional, que concorde com as condições previstas no presente regulamento. 

 

2.2 - Na categoria ADULTA só serão aceitas inscrições de pessoas acima de 14 anos. 

 

2.3 - Na categoria INFANTIL só serão aceitas inscrições de crianças até 13 anos, 11 

meses e 29 dias. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 - A inscrição é obrigatória, devendo ser efetuada através da internet pelo site: 

www.campoabertofm.com.br ou pelos fones: (42) 3635-1755 (Rádio) ou (42) 9 9967-

8338 (Adilson). 

 

3.2 - Cada candidato poderá inscrever apenas 01(uma) música, devendo optar por uma 

das categorias: SERTANEJA REGIONAL, SERTANEJA LOCAL, 

GOSPEL/POPULAR LOCAL OU INFANTIL LOCAL, a qual será apresentada na 

eliminatória e na final (caso obtenha a classificação para a final).  

A categoria INFANTIL será livre, podendo o candidato(a) optar por inscrever 

música Gospel/Popular ou Sertaneja, os quais concorrerão a uma única premiação. 

 

As categorias SERTANEJA (REGIONAL), GOSPEL/POPULAR (LOCAL) E 

SERTANEJA (LOCAL), terão premiações separadas. 

 



3.3 - A Ficha de inscrição deverá ter todos os campos preenchidos, sendo que em caso de 

dupla, trio ou grupo, será necessário apenas os dados (documento, nome completo, 

endereço e telefone) de apenas um dos integrantes. 

 

3.4 - As INSCRIÇÕES iniciam no dia 20 DE JUNHO e encerram-se no dia 22 DE 

JULHO. 

 

3.5 - As inscrições na CATEGORIA LOCAL serão apenas para cantores de Laranjeiras 

do Sul, sendo necessário comprovar domicílio com “Título de Eleitor” na hora do ensaio. 

No caso de dupla, trio ou grupo, todos os integrantes devem comprovar domicílio em 

Laranjeiras do Sul. No caso de músicos acompanhantes, esses podem ser de outra cidade, 

desde que não cantem e nem façam vocal na música.  

 

3.6 - Os cantores locais podem optar por concorrer na categoria LOCAL ou REGIONAL, 

sendo que se optar pela categoria REGIONAL, não concorrerão a premiação destinada à 

categoria LOCAL. 

 

3.7 - Uma música não poderá ser inscrita duas ou mais vezes em uma mesma categoria, 

mas poderá ser inscrita novamente em categoria diferente. 

 

3.8 - Após ser efetuada e confirmada a inscrição, o candidato só poderá trocar de música 

mediante análise e autorização da comissão organizadora. 

 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 

4.1 - A cada um dos quesitos julgados serão atribuídas notas de 05 (cinco) a 10 (dez). 

 

4.2 - Os quesitos para julgamento do melhor intérprete serão: Afinação, Interpretação, 

Apresentação e Letra. 

 

As 05 (cinco) apresentações melhores colocadas em cada categoria nas 

eliminatórias, estarão classificadas para a grande final. 



Os 05 (cinco) ganhadores das categorias Gospel/Popular (local) e Sertaneja 

(local) já estarão classificados para a grande final da categoria LOCAL do 

LARANJA DA CANÇÃO, festival que será realizado pela Prefeitura Municipal 

de Laranjeiras do Sul, em novembro de 2022.  

 

Os campeões das categorias Gospel/Popular (local), Sertaneja (local) e Infantil 

(local), representarão Laranjeiras do Sul na final do CANTA CANTU, festival 

organizado e realizado pelos municípios da Associação Cantuquiriguaçu, o qual 

terá sua final em dezembro de 2022. 

 

 



5. DOS ENSAIOS 

 

5.1 - Os ensaios serão nos seguintes dias e horários: 

 

Categoria GOSPEL/POPULAR (LOCAL), SERTANEJA (LOCAL) E 

INFANTIL (LOCAL): Dia 23 de julho (sábado) das 14h às 17h30min.



 Categoria SERTANEJA (REGIONAL): Dia 25 de julho (Segunda) das 14h às                       

17h30hmin.

 

5.2 - O ensaio será por ordem de chegada, devendo o candidato retirar a senha para ensaio 

na chegada com a comissão organizadora. 

 

5.3 - O concorrente que for se acompanhar deve trazer os instrumentos a serem utilizados 

(exceto a bateria) e os músicos para tocar. Se for cantar com play-beack deve trazer a 

gravação em pen-drive. 

 

5.4 - Os organizadores se comprometem a fornecer aos participantes as seguintes 

aparelhagens para a apresentação das músicas: PA completo com montagem de palco, 

incluindo microfones, amplificadores, bateria e retorno, não se responsabilizando, porém, 

pelo acompanhamento das músicas e por demais instrumentos. 

 

 

6. DA APRESENTAÇÃO:  

 

6.1 - A apresentação dos cantores nas eliminatórias seguirá a ordem de sorteio, o qual 

será realizado logo após os ensaios. Para a final, o sorteio será realizado logo após o 

término das eliminatórias. 

 

6.2 - O candidato que não estiver presente no momento em que for chamado pelo 

apresentador, será desclassificado. 



A eliminatória da categoria GOSPEL/POPULAR (LOCAL) E SERTANEJA 

(LOCAL), acontecerá no dia 23/07/22 (sábado) às 20h30min. 

 

 A eliminatória da categoria INFANTIL (LOCAL), acontecerá no dia 24/07/22 

(domingo) às 15h. 



A eliminatória da categoria SERTANEJA (REGIONAL), acontecerá no dia 

25/07/22 (segunda-feira) às 20h30min. 


A final das categorias GOSPEL/POPULAR (LOCAL), SERTANEJA 

(LOCAL), INFANTIL (LOCAL) E SERTANEJA (REGIONAL) acontecerá no 

dia 26/07/22 (terça-feira) às 15h.

 

 



7. DA PREMIAÇÃO  

 

 

CATEGORIA GOSPEL/POPULAR LOCAL 

 

- 1° lugar: R$ 1.000,00 + Troféu; 

- 2° lugar: R$ 750,00 + Troféu; 

- 3º lugar: R$ 550,00 + Troféu; 

- 4° lugar: R$ 350,00 + Troféu; 

- 5º lugar: R$ 250,00 + Troféu; 

 

CATEGORIA SERTANEJA LOCAL 

 

- 1° lugar: R$ 1.000,00 + Troféu; 

- 2° lugar: R$ 750,00 + Troféu; 

- 3º lugar: R$ 550,00 + Troféu; 

- 4° lugar: R$ 350,00 + Troféu; 

- 5º lugar: R$ 250,00 + Troféu; 

 

CATEGORIA INFANTIL   

 

- 1° lugar: R$ 500,00 + Troféu; 

- 2° lugar: R$ 400,00 + Troféu; 

- 3º lugar: R$ 300,00 + Troféu; 

- 4º lugar: R$ 200,00 + Troféu; 

- 5º lugar: R$ 100,00 + Troféu; 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIA SERTANEJA REGIONAL  

 

- 1º lugar: R$ 1.600,00 + Troféu; 

- 2º lugar: R$ 1.400,00 + Troféu; 

- 3º lugar: R$ 1.200,00 + Troféu; 

- 4º lugar: R$ 1.000,00 + Troféu; 

- 5º lugar: R$ 800,00 + Troféu; 

 

 

8. DOS JURADOS 

 

8.1 - O júri será composto por membros indicados pela Comissão Organizadora do 8º 

SANT’ANA FEST. 

 

8.2 - As decisões do júri, uma vez anunciadas à Comissão Organizadora do Festival, não 

serão suscetíveis de revisão a respeito de qualquer fundamento. 

 

8.3 - Ao final de cada eliminatória e da final, para não haver nenhuma dúvida quanto ao 

resultado e concordância de todos os jurados, será realizado “consenso”. 

 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 - CASOS OMISSOS: todos os casos não previstos nesse regulamento serão resolvidos 

diretamente pela Comissão Organizadora; 

 

9.2 - A simples inscrição da música pressupõe a aceitação e concordância com todos os 

termos do presente REGULAMENTO valendo este, como contrato de adesão. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 


