
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

CANTIGIO 2022 

 

REGULAMENT0O 

 

 

O Festival de Música Italiana – Cantigio será realizado no dia 29 de Julho de 

2022, às 19h,  no Clube Social e Cultural Gaúcho, com entrada franca. 

 

1. As músicas apresentadas no Cantigio serão nas seguintes modalidades: 

1.1. Músicas Contemporâneas: refere-se às canções recentes gravadas por 

cantores modernos. 

1.2. Músicas Folclóricas de Domínio Público: refere-se às canções trazidas pelos 

imigrantes italianos ou elaboradas por seus descendentes. Que sejam de 

domínio público. 

 

2. O Festival de Música italiana – Cantigio será dividido nas seguintes categorias; 

2.1. Infantil – 5 a 12 anos incompletos; 

2.2. Juvenil – 12 a 18 anos incompletos; 

2.3. Adulto – 18 a 30 anos. 

2.4. A apresentação poderá ser individual ou em grupo. 

 

3. As inscrições para o Festival serão gratuitas e deverão ser realizadas na 

Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Miguel Soccol, Edifício 

Dona Pierina, Sala 102 ou através do e-mail: cultura@serafinacorrea.rs.gov.br, 

no período de 08/06/22 a 30/06/22. 

 

 



 

 

Poderão inscrever-se serafinenses e demais interessados de outras localidades. 

 

4. Cada participante deverá obrigatoriamente, inscrever 01 (uma) música de 

cada modalidade e, no máximo, duas músicas por modalidade. Se houver um 

grande número de inscrições, será feita uma seleção por critérios de qualidade, 

avaliada pela comissão organizadora. 

 

5. Para que não haja repetição das peças musicais, a escolha das músicas será 

por ordem de inscrição. 

 

6. Após a inscrição, serão agendados os ensaios junto à orquestra que se 

apresentará na noite do evento. 

 

7. A orquestra poderá se apresentar com todos os participantes do Festival, 

exceto com a Categoria Infantil, que poderá ou não ter acompanhamento de sua 

escolha. 

 

8. Não será permitido o uso de play back. 

 

9. O traje a ser usado pelos participantes no evento deverá ser social ou típico 

italiano. 

 

10. Os participantes deverão estar no local do evento com, no mínimo, 30 

minutos de antecedência. 

 

11. A Comissão organizadora terá o direito de rejeitar as inscrições que 

possuírem músicas pejorativas à cultura ou abusivas às tradições italianas e, 

também, as que a seu critério, não tiverem qualidade suficiente. 

 



 

 

12. A premiação para o festival de Música Italiana – será em Troféus de 

participação para 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria e, premiação em dinheiro 

no valor de R$1.000,00 (mil reais) para os 1º lugares de cada categoria. 

 

A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa divulgará este regulamento pelas 

rádios, internet, site oficial:www.serafinacorrea.rs.gov.br, Facebook, Instagram, 

entre outros meios de comunicação. 

 

14. Mais informações na Secretaria Municipal de Cultura, pelo telefone (54) 

991273497 e através dos e-mails: cultura@serafinacorrea.rs.gov.br ou 

turismo@serafinacorrea.rs.gov.br. 

 

 

Serafina Corrêa, 26 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:turismo@serafinacorrea.rs.gov.br


 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

CANTIGIO 2022 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. Nome completo e/ou do grupo: ……………………………………………………. 

 

2.Responsável pelo grupo ou, em caso de menor de 18 anos, nome e assinatura 

do responsável:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Data de nascimento: ……………………………………………………………….. 

 

4. Endereço: ……………………………………………………………………………. 

 

5. Telefone: …………………………………………………………………………….. 

 

6. Filiação (criança ou adolescente): ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Categoria: 

( ) Infantil – 5 a 12 anos incompletos 

( ) Juvenil – 12 a 18 anos incompletos 

( ) Adulto – 18 a 30 anos 

 

8. Música(s) Contemporânea(s) (Nome e intérprete): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Música(s) Folclórica(s) (Nome da canção que seja de domínio público): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Serafina Corrêa/RS, ………...de ............... de 2022. 

 

 

 

Assinatura: ……………………………………………... 

 


