
FEMUCA
FESTIVAL DE MÚSICA

DE CARAPICUÍBA
Realização - Prefeitura Municipal de

Carapicuíba cito a

Rua: Joaquim das Neves nº 205 - Centro
CEP 06310-030 Carapicuíba - São Paulo

REGULAMENTO

Objetivo: O 1º FEMUCA faz parte das Fes-
tividades em comemoração aos 50 ANOS DE
CARAPICUÍBA e objetiva desenvolverem a cul-
tura musical, incentivar a Musica, valorizar os
adeptos da música, descobrir novos talentos e au-
mentar o intercâmbio artístico-cultural, deseja
ainda proporcionar o encontro entre músicos, va-
lorizar e incentivar nossos artistas e ainda possi-
bilitar a vinda de outros artistas da região em
nosso município, a fim de oferecer o melhor da
produção musical para nossa população

O evento acontece nos dias 15, 22 e 29 de
Março de 2015, às 17 horas no Parque Gabriel
Chucre (Parque da Lagoa), no seguinte endereço
Rua Consolação, 505 – Vila Gustavo Correa –
Carapicuíba - SP, sendo nos dia 15 e 22 de mar-
ço, a passagem de som ocorrerá a partir das 14:00h
as 16:00 h no mesmo local

1. DAS INSCRIÇÕES
1 1 As inscrições das músicas poderão ser

efetuadas de 27 de Janeiro a 27 de Fevereiro de
2015, pessoalmente, pelos correios ou por email
no endereço: femuca@carapicuiba sp gov br, os
formulários e o regulamento estão disponíveis
para impressão no Site:
www carapicuiba sp gov br.

1 2) As inscrições realizadas pessoalmente,
deverão ser efetuadas na Secretaria de Governo,
sito a Rua: Joaquim das Neves nº 205 - Centro
CEP 06310-030 Carapicuíba - São Paulo, Sr Gil-
berto no Departamento de Comunicação ou com
o Sr Marcos Baritis na Secretaria da Cultura, sito
a Avenida Miriam, nº 86 – Centro 4184-1332: no
endereço no horário das 08 00h às 12 00h e das
14:00h às 17 00h, de segunda a sexta-feira

1 3) O material enviado pelo correio, deve-

rá ser endereçado à Comissão Organizadora do Fes-
tival de Musica no seguinte endereço: Rua Joaquim
das Neves nº 205 - Centro CEP 06310-030
Carapicuíba - São Paulo, A/c do Sr Gilberto no De-
partamento de Comunicação, (postada por sedex)
rigorosamente com a data até o dia 27 de Fevereiro
de 2 015 sem exceção, tendo como destinatário co-
missão Organizadora FEMUCA

1 4) As Fichas de inscrições e demais formulá-
rios poderão ser impressas via internet, estando dis-
ponível para impressão no site:
www.carapicuiba.sp.gov.br,  e enviadas para o email:
femuca@carapicuiba sp gov br, com todos os formu-
lários destacados no Item 1 7 devidamente preenchi-
dos e enviados de forma Digitalizada até às 23:59
hrs do dia 27 de fevereiro de 2015 sem exceção

1 5) A taxa de inscrição será a doação de 01
kit de alimento não perecível, podendo ser qual-
quer uma das alternativas abaixo:

1 Óleo, feijão e fubá;
2 Açúcar, macarrão e café
3 Leite em pó, molho de tomate e farinha

de mandioca;
4 Leite em pó macarrão, macarrão e fubá;

Obs  A inscrição no festival só será efetivada
após o registro da doação do KIT que poderá ser
feita em conjunto com a entrega da documentação
exigida neste edital

Obs.: No caso de envio por email, a musica
deve ser gravada na íntegra em formato MP3, pre-
cedida do nome da composição, citado em voz cla-
ra e pausada  Pede-se cuidado em sua elaboração,
pois a má qualidade dificulta sua identificação e
poderá acarretar a desclassificação da composição

1 5) Cada autor ou grupo poderá inscrever até
02 (duas) músicas

Obs  Neste caso deverá ser efetuada uma ins-
crição para cada musica

1 6) Deverão ser enviadas, para a inscrição
da música quando realizadas via correio ou reali-
zadas pessoalmente os seguintes documentos;

1 6 1) 05 (oito) cópias digitadas

(ProgramaWord) com impressão legível (papel
sulfite) somente com título e letra na íntegra;

1 6 2) 01 (um) CD com a música gravada na
íntegra, precedida do nome da composição, citado
em voz clara e pausada  Pede-se cuidado em sua
elaboração, pois a má qualidade dificulta sua iden-
tificação e poderá acarretar a desclassificação da
composição

1 6 3) A ficha deverá ter todos os seus cam-
pos preenchidos constando o número de músicos
acompanhantes, devendo-se ainda colocar mais nú-
meros de telefones como opção para contato, onde
o músico possa facilmente ser contatado;

1 6 4) O material de inscrição não será devol-
vido sob nenhuma hipótese, passando a integrar o
acervo histórico do FEMUCA

1 6 5) Declaração de Direito Autoral devida-
mente preenchida e assinada, entregue no endere-
ço citado no item 1 1 juntamente com a ficha de
inscrição e demais documentos exigidos

1 7) Resumo dos documentos a enviar:

1 7 1) Ficha de Inscrição  (anexo I)
1 7 2) Formulário de autorização de uso da

Musica e Imagem para fins não comerciais  (anexo
II)

1 7 3) Formulário de autorização de uso de
Imagem e Voz  (anexo III)

1 7 4)Termo de autorização de Pais ou Res-
ponsáveis Legais  (anexo IV);

1 7 5) Declaração de Direito Autoral  (anexo
V)

1 8) Regulamento e demais formulários cita-
dos no Item 1 7 estará disponível pela Internet para
impressão através do site:
www carapicuiba sp gov br.

1 9) As músicas inscritas deverão ser origi-
nais e inéditas em nosso Festival

OBS:
� Entende-se por inédita, a música que

nunca tenha sido comercializada nacionalmente
� Entende-se por original, a música não

plagiada de outra já existente, considerando-se tanto

a letra como parte musical
� Caso venha a ser classificada alguma

música que não seja inédita ou original e não sendo
do conhecimento da Comissão Organizadora, o in-
teressado deverá apresentar à mesma, documento e
provas instruindo a denúncia, caso contrário a mes-
ma será desclassificada

1 10) Dentre todas as músicas inscritas, serão
selecionadas 24 (vinte e quatro) composições es-
colhidas pela Comissão conforme edital publicado
para este fim, da seguinte forma:

1 10 1) 12 (doze) composições (no mínimo)
de músicos comprovadamente residentes (01 ano
de residência) ou nascidos na cidade de
Carapicuíba, que serão apresentadas nos dias 15
ou 22 de Março de 2015, de acordo com sorteio;

1 10 2) 12 (doze) composições da fase nacio-
nal que serão apresentadas nos dias 15 ou 22 de
Março de 2014, de acordo com sorteio

1 10 3) As seleções e classificação das 24 com-
posições ocorreram entre os dias 02 de março a 06
de março de 2015 em comissão criada para este
fim, sendo a divulgação das composições classifi-
cadas em 09 de março de 2015 a ser publicada no
site do município (www carapicuiba sp gov br).

1 11) Será terminantemente proibida a apre-
sentação no Festival de Playback

2. DOS ENSAIOS E
APRESENTAÇÃO

2 1) Cada intérprete só poderá interpretar/
defender as músicas inscritas na banda cadastrada

2 2) Será observado rigoroso controle dos
horários de ensaio de músicas (passagem do som),
sendo disponibilizado entre 14:00hs até as 16:00
hrs dos dias 15 e 22 de Março de 2015 sem exce-
ção após este horário, sendo o tempo limite de 10
minutos para passagem de som para cada música a
ser apresentada na noite

Obs O participante que não estiver no local
do Festival no dia de sua apresentação, com no mí-
nimo 30 (trinta) minutos de antecedência, será au-
tomaticamente desclassificado

2 3) AOrganização do Festival disponibilizará

os seguintes equipamentos aos participantes:
� Mesa de som com 36 canais
� Direct Box passivo
� Retorno
� Microfones e pedestais  (20 peças)
� Monitores e PA
� Cabos
� Bateria Completa

3. DAS ELIMINATÓRIAS

3.1) 1ª Eliminatória ocorrerá no dia 15 de
março de 2015, a partir das 17:00h , no seguinte
endereço Rua Consolação, 505 – Vila Gustavo
Correa – Carapicuíba – SP no Parque Gabriel
Chucre ( Parque da Lagoa), onde serão apresenta-
das (12) doze músicas, sendo que (05) músicas se-
rão classificadas para a Final

3.2) 2ª Eliminatória ocorrerá no  dia 22 de
março de 2015, a partir das 17h, no mesmo endere-
ço do Item 3 1, onde serão apresentadas outras (12)
doze músicas, sendo que (05) músicas serão classi-
ficadas para a final

Final – Ocorrerá no dia 29 de março de 2015,
a partir das 17h no  Parque da Gabriel Chucre (Par-
que da Lagoa de Carapicuíba), no seguinte endere-
ço Rua Consolação, 505 – Vila Gustavo Correa –
Carapicuíba - SP

4. PREMIAÇÃO
1º LUGAR – TROFÉU E R$ 5 000,00,
2º LUGAR – TROFÉU E R$ 4 000,00
3º LUGAR – TROFÉU E R$ 3 000,00
4º LUGAR – TROFÉU E R$ 2 000,00
5º LUGAR – TROFÉU E R$ 1 000,00
MELHOR INTÉRPRETE TROFÉU
ACLAMAÇÃO POPULAR TROFÉU

Obs  Na final teremos a gravação de um DVD
com os 10 finalistas

5. DO JURI
O Júri será composto por (05) cinco membros,

sendo 03 da área musical e dois indicados pela co-
missão organizadora que serão apresentados antes
da fase de seleção no site:
www carapicuiba sp gov br.

5 1) É incumbência de o Júri selecionar as

Prefeitura do Município de Carapicuíba
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

24 musicas que irão para a fase presencial das
apresentações das bandas

5 2) Ao presidente do júri, caberá a dire-
ção dos trabalhos do julgamento, cabendo-lhe ain-
da, o voto de desempate

5 3) As decisões do júri, uma vez anuncia-
das à Organização do Festival serão insuscetíveis
de revisão

5 4) O corpo de Jurados será anunciado
pela pagina da prefeitura uma semana antes do
inicio do Festival

06. DAS DISPOSICÕES GERAIS

6 1 A Comissão Organizadora “NÃO”
disponibilizará aos participantes nem estadia e
nem alimentação

6 2 A título de registro, a Comissão
Organizadora reserva-se o direito de gravar as 24
(vinte e quatro) músicas selecionadas em CD da
1ª edição FEMUCA, sob forma de divulgação sem
fins lucrativos, não podendo portanto, haver rei-
vindicação de direitos autorais

6 3 A Comissão Organizadora do Festival
reserva o direito de a qualquer momento excluir
a música, cujos participantes não observarem as
normas do Festival

6 4 A simples inscrição no FEMUCA já pres-
supõe a aceitação e concordância com todos os
termos do presente regulamento, valendo como
contrato de adesão

6 5 Os casos omissos neste regulamento ou
não esclarecidos, serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Festival, não cabendo recursos
contra suas decisões

6 6 Todo processo terá o acompanhamento
e validação de um auditor externo;

Secretaria da Cultura

Secretaria de Governo

SECRETARIA DE GOVERNO E
SECRETARIA DE CULTURA

Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015
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