FESTIVAL NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS
REALIZAÇÃO: BAR FORRÓ DE ITAÚNAS

Ano 2022

REGULAMENTO 20ª EDIÇÃO
O BAR FORRÓ DE ITAÚNAS, JRO DE MATOS BAR FORRÓ – ME, com sede à Rua Ítalo
Vasconcelos nº 05 – Vila de Itaúnas – Conceição da Barra CEP. 29965-000, torna
público o Regulamento da 20ª EDIÇÃO do FESTIVAL NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS
- FENFIT.
01.

DO OBJETO

O Festival é um evento anual de música popular brasileira, específico do gênero
musical Forró pé-de-serra, que objetiva estimular a produção musical, incentivando
a criação e composição de músicas inéditas, a revelação de novos talentos e
grupos musicais, a inovação e a renovação dentro do movimento “FORRÓ DE
ITAÚNAS”, que há 35 anos, vem apoiando, divulgando e difundindo nossas raízes
culturais, principalmente a nossa música popular tal como concebida por LUIZ
GONZAGA.
1.1. O presente regulamento tem como objeto o estabelecimento de normas para
inscrição e seleção de músicas, músicos e grupos musicais dedicados ao estilo
"FORRÓ PÉ DE SERRA", para participação na 20ª EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL
FORRÓ DE ITAUNAS - FENFIT©, a ser realizado do dia 16 ao dia 23 de julho de 2022,
no BAR FORRÓ DE ITAÚNAS.
1.2. O FESTIVAL NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS - FENFIT tem também como objetivo:
a) proporcionar um espaço para músicos e grupos musicais dedicados ao gênero
musical "FORRÓ PÉ DE SERRA" se apresentarem e divulgarem novos trabalhos dandolhes visibilidade no circuito de forró;
b) criar espaço para a “música brasileira de qualidade”;
c) desenvolver e aprimorar a cultura musical, valorizando artistas, compositores e
intérpretes brasileiros;
02.

DOS PARTICIPANTES

2.1. Poderão inscrever para participação no FESTIVAL NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS
- FENFIT - 20ª EDIÇÃO, pessoas físicas ou pessoas jurídicas devidamente constituídas,
nacionais ou estrangeiras, individualmente ou em grupo, conforme ficha de
Inscrição disponibilizada neste regulamento.
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2.2. Participação de músico menor de idade.
2.2.1. É condição para inscrição dos músicos com idade inferior a 18 (dezoito) anos,
apresentação de autorização do juizado de menores e acompanhado dos pais ou
responsáveis legalmente comprovadas. Apresentar os documentos no ato da
inscrição.
2.2.2. Os classificados ficam desde já cientes que caso haja participação de
adolescente(s) artista(s) menores de 18 anos, é obrigatório o requerimento, por sua
única e exclusiva responsabilidade, do ALVARÁ JUDICIAL, conforme artigo 149,
inciso II, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº.
8.609/1990), a ser pleiteado perante a Vara da Infância e da Juventude da
Comarca competente, sob pena de proibição da participação do(s) referido(s)
adolescente(es) no evento selecionado.
2.2.3. O Alvará mencionado no item 2.1.2 deverá ser entregue à Comissão
Organizadora do Evento, no ato da inscrição. Não sendo apresentado o referido
alvará e sendo impossível ou inviável substituir o(s) adolescente (es), este será
desclassificado.
2.3.

Participação de Integrantes em outras bandas inscritas

2.3.1. NÃO será permitida a participação de qualquer integrante da banda inscrita
em outras bandas inscritas no festival ou tocar em bandas convidadas a se
apresentar durante o período do evento.
2.3.2. O grupo, trio ou banda uma vez inscrito, não poderá acrescentar ou trocar
integrantes. Caso ocorra alguma troca de integrante apenas por motivo de caso
fortuito ou força maior, o mesmo não poderá concorrer ao prêmio individual.
2.4

Despesas inerentes a participação no FENFIT

2.4.1 Todas as despesas inerentes à participação no Festival correrão por conta
exclusiva dos participantes, inclusive as relativas à locomoção, alimentação e
hospedagem. Caso a banda desejar a comissão organizadora oferecerá
alojamento e /ou camping às 24 (vinte e quatro) bandas selecionadas, durante os
08 dias do evento, na escola da Vila. Devendo a banda levar o material e utensílios
necessários para sua estadia no local (colchão, lençóis, travesseiros entre outros)
apenas os integrantes da banda terão acesso à escola.
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2.5
Acesso ao FENFIT
2.5.1 O acesso gratuito ao FENFIT será apenas aos integrantes das bandas
selecionadas mediante identificação (documento com foto), a comissão
organizadora não libera o ingresso de acompanhantes ou familiares dos músicos
integrantes dos 24 trios e bandas selecionadas.
03.

DAS INSCRIÇÕES

3.1
Data para Inscrições
3.1.1 As inscrições para o “Festival Nacional Forró de Itaúnas” 20ª edição, estarão
abertas a partir do dia 01/04/2022 ao dia 25/04/2022, para TODOS os Trios, Grupos
Musicais e Bandas concorrentes;
3.1.2 Para fiel cumprimento do prazo para recebimento das inscrições, serão
consideradas válidas as inscrições realizadas até as 23h59 do dia 25 de Abril de 2022,
contendo todos os dados e documentação necessária, não sendo aceitos pedidos
de inscrição ou inclusão de materiais adicionais após a data de encerramento das
inscrições.
3.1.3 A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte do
participante e sua equipe, de todas as condições estipuladas no presente
Regulamento.
3.2

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 70,00 (setenta reais) - pela inscrição de até duas músicas
participantes e deverá ser quitada mediante pagamento PIX CPF 041.838.838-57
PAULO A MATOS, depósito para a seguinte conta bancária: CAIXA ECONÔMICA –
104 Agência 1113 OP. 013 CONTA 20280-0 PAULO A MATOS.
4.

DA PARTICIPAÇÃO

4.1
Poderão participar no FENFIT, conjuntos, bandas, trios e grupos musicais do
gênero FORRÓ PÉ DE SERRA
4.2
Cada grupo participante poderá inscrever até duas músicas, sendo que,
apenas uma será selecionada para concorrer ao Festival.
4.3
As composições deverão ser originais e inéditas, tanto na parte musical
(composição) como na letra; devidamente autorizado pelos autores e com toda a
documentação comprobatória (Registro de autoria da música).
4.3.1 Entende-se por música original aquela que não contenha plágio, adaptação
ou citação poética e musical de outro autor ou compositor;
4.3.2 Entende-se por inédita a música que não tenha sido gravada em CD,
distribuída comercialmente e lançada por gravadora com selo e registro no ECAD;
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4.4
A responsabilidade sobre proteção e direitos autorais das obras musicais
inscritas compete, em sua integralidade, aos próprios músicos participantes, que são
responsáveis por sua participação e apresentação no Festival, eximindo de toda e
qualquer responsabilidade o ente promotor do evento. Os músicos que se
declararem autores e compositores das músicas inscritas no Festival serão
responsáveis legalmente pela veracidade desta informação.
Não é atribuição do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, do Comitê Gestor do ICP-Brasil,
e nem de qualquer órgão público ou privado, declarar ou atestar a autoria de alguém sobre uma
obra musical. Esta declaração, por força de lei, é feita pelo próprio autor da obra. A lei brasileira - LEI
N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998, Art. 18º, afirma que o direito a autoria de obra musical
“independe de registro”. E que deve ser considerado autor aquele que se identifica como tal, no uso
de sua obra, desde que não haja prova em contrário, Art. 13º. Quanto a registrar música através da
FBN – Fundação Biblioteca Nacional ou EMUFRJ – Escola de Música da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, este tipo de registro é opcional. Esclarece em seu Art. 19: “É facultado ao autor registrar
a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1º do art. 17 da LEI Nº 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1973.” (grifo nosso). Basta que você inclua seu nome ou pseudônimo como autor em suas obras,
para que seja reconhecido como tal. Não é necessário qualquer registro ou formalidade. Entretanto,
qualquer pessoa mal-intencionada também pode fazer o mesmo, tentando “roubar” sua música. Por
esta razão é altamente recomendável que o autor possua uma prova de autoria, tão logo tenha
criado uma composição. Registrar músicas através dos sites de registros, da Biblioteca Nacional, ou
da UFRJ, são exemplos de obtenção de provas de autoria juridicamente válidas. Muitas pessoas
acreditam que é necessário registrar na FBN ou EMUFRJ por acreditarem que lá existe análise prévia
para saber se uma música já existe, antes que seja emitido um registro. Trata-se de um grande
engano, pois tal verificação não existe, nem no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Se existirem
dois ou mais registros conflitantes da mesma obra, prevalecerá aquele que tiver a data mais antiga.

4.5
O não ineditismo e a ausência de originalidade, poderão ser apurados pela
própria Comissão do Festival ou mediante recurso do resultado da seleção
preliminar, na forma prevista neste Regulamento, não sendo aceitas reclamações
enviadas intempestivamente.
4.6
Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas no
presente Regulamento, podendo a Comissão do Festival, tomando conhecimento
do descumprimento das condições estabelecidas, promover a imediata
desclassificação do participante.
4.7
NÃO haverá chamada para regularização de documentação ou requisitos
referentes à inscrição, a qual, se incompleta ou em desacordo com este
Regulamento, acarretará, obrigatória e automaticamente, na desclassificação do
participante, quando de sua análise pela Comissão do Festival.
4.8
As inscrições aprovadas e aceitas pela Comissão do Festival NÃO poderão ser
modificadas, sob pena de desclassificação.
4.9
No ato da inscrição pelo site, o proponente deverá encaminhar toda a
documentação solicitada, em formato PDF ou outro informado em item específico,
devendo a mesma ser anexada ao site de inscrição.
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4.10 Em nenhuma hipótese, EXCETO no caso de não realização do evento, serão
devolvidos o valor da taxa de inscrição, nem a documentação, fotos ou material
enviado, ficando JRO DE MATOS BAR FORRÓ – ME, autorizado, com o ato de
inscrição, a utilizar o referido material na montagem de seu acervo cultural e do
evento, sem quaisquer ônus.
4.11 A Comissão do Festival não se responsabiliza por inscrições não submetidas
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas, sobrecarga nos sistemas, falta de energia elétrica,
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.
5.

DA DOCUMENTAÇÃO, DADOS E MATERIAIS PARA AS INSCRIÇÕES

5.1

Documentação de Inscrição

5.1.1 Ficha de Inscrição
Preencher corretamente os campos do formulário de inscrição.

5.1.2 Histórico/Release da banda
Histórico/Release da banda com fotos e todos os dados dos componentes da
banda/trio/grupo - Neste Upload tem que ser feito em PDF (tamanho máx de 100 MB por
arquivo)

5.1.3 Fotos da banda para divulgação
Fotos da banda para divulgação - Neste Upload tem que ser feito em Imagem máximo de 5
fotos (tamanho máx de 10 MB por arquivo)

5.1.4 Autorização do Responsável (caso haja menor de idade)
Fazer Upload do arquivo em .DOC do documento de autorização do Responsável (caso a
Banda seja selecionada para a participação no Festival o mesmo deverá ser entregue no
festival - com o reconhecimento de firma Reconhecimento de Firma do Pai ou Mãe
juntamente com a Cópia do Documento de Identificação do Pai e Mãe e O menor de idade
deverá apresentar - se um documento oficial com foto.

5.1.5 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição
Fazer o Upload do comprovante de depósito da taxa de inscrição
ser feito em Imagem ou PDF (tamanho máx. de 10 MB por arquivo)

5.2

Neste Upload tem que

Documentação Musical

5.2.1 Arquivo com áudio da Música inscrita Áudio com a(s) música(s)
concorrente(s), gravadas em alta qualidade em estúdio pelos próprios
integrantes (formato MP3);
Fazer Upload tem que ser feito em mp3 (tamanho máx. de 10 MB por arquivo)

5.2.2 Arquivo com a letra da música (formato .doc – arquivo Word);
Fazer o Upload da Letra da Música em.doc (tamanho máx. de 10 MB por arquivo)
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5.2.3 Registro da música
Fazer o Upload do Registro da Música arquivo em imagem ou PDF (tamanho máx. de 10 MB
por arquivo)

5.2.4 AUTOR – Declaração de autoria e autorização para gravação e prensagem
Fazer Upload do documento assinado (tamanho máx. de 10 MB por arquivo) ** (caso a
Banda seja selecionada para a eliminatória em Itaúnas o mesmo deverá entregar o
documento para o responsável assinado e com reconhecimento de firma)

5.2.5 BANDA – Autorização para gravação de CD e DVD
Fazer Upload do documento assinado em arquivo PDF (tamanho máx. de 10 MB por arquivo)
** (caso a Banda seja selecionada para a eliminatória em Itaúnas o mesmo deverá entregar
o documento para o responsável assinado e com reconhecimento de firma)

5.2.6 Caso a Banda seja selecionada a mesma deverá levar o material de inscrição
fisicamente.
• ARQUIVO DO AUDIO DA MÚSICA EM ALTA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
• IMPRESSÃO DA LETRA MUSICAL CONCORRENTE
• CÓPIA DO REGISTRO MUSICAL
• AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL (EM CASO DE MENOR DE IDADE)
• AUTORIZAÇÃO BANDA PARA GRAVAÇÃO E PRENSAGEM
• DECLARAÇÃO DE AUTORIA MUSICAL
• DECLARAÇÃO DE AUTORIA E AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO E PRENSAGEM
5.3

Documentação do Regulamento

5.3.1 ACEITE REGULAMENTO.
Ao clicar em Aceito, todos os integrantes da banda declaram ter ciência e
conhecimento deste Regulamento, concorda e aceita todos os itens,
cláusulas e todas as condições estabelecidas neste regulamento para a
participação na 20ª edição FENFIT, que será realizado no Bar Forró de Itaúnas
de 16 a 23 de julho de 2022.
5.4

INSCRIÇÃO - Preencher o formulário no link: https://forrodeitaunas.com/formulario-de-

inscricao/

6.

SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO

6.1
Do universo de inscritos em âmbito nacional, para as classificatórias, serão
selecionadas as 24 (vinte e quatro) músicas que concorrerão ao Festival.
6.2
Nessa edição não haverá etapa eliminatória e sim a primeira classificatória
com as 24 bandas selecionadas para a concorrência no evento; A divulgação das
24 bandas classificadas será até o dia 25/05/2022
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6.3
As 24 (vinte e quatro) músicas/Bandas selecionadas passarão por sorteio para
a definição da data e ordem de apresentação em uma das 04 (quatro)
eliminatórias que serão realizadas do dia 17/07/2022 ao dia 20/07/2022, sempre com
início às 22:00 h.
6.4
No dia 17/07/2022 as 12h haverá uma reunião geral para tirar dúvidas do
regulamento e uma palestra para todos os participantes, a mesma ocorrerá em
local a ser definido depois e com a presença obrigatória de todos os integrantes
das bandas classificadas. Durante a semana com datas, horários e temas a definir
ocorrerão palestras/oficinas/bate papo, com a presença obrigatória de todos os
integrantes das bandas classificadas.
6.5
Os concorrentes que não se apresentarem para as classificatórias e/ou finais
nos dias e horários determinados pela comissão organizadora estarão
automaticamente desclassificados;
6.6
Os concorrentes terão 25 (vinte e cinco) minutos na fase eliminatória e
20(vinte) minutos na fase final, para o aquecimento e apresentação da música
concorrente, podendo tocar neste período, músicas não concorrentes, sendo que
a última música da apresentação será a Música Concorrente, os integrantes serão
avisados pelo assistente de palco; com perda de pontuação (0,5 meio ponto de 1
minuto, 1 ponto para 2 minutos ou mais ) se o tempo for excedido.
6.7
Dentre as músicas não concorrentes executadas antes da música
concorrente, será obrigatória a execução de 01(uma) música instrumental
relacionada ao gênero Forró pé-de-serra, 01(um) Xaxado e 01(um) arrasta-pé (no
compasso de Marchinha, Galope ou Frevo) sendo que este deve ser executado
antes da apresentação da música concorrente;
6.8
Serão classificadas para a etapa final, as 12 (doze) músicas que obtiverem as
melhores notas nas etapas eliminatórias.
6.9
Ao final da eliminatória no dia 20/07/2022, a Comissão Organizadora,
divulgará as 12 (doze) bandas classificadas para as finais, de acordo com a
avaliação da Comissão Julgadora, divulgando também a data e ordem de
apresentação das finalistas;
6.10 As finais serão realizadas nos dias 21 e 22/07/2022, a divulgação dos 6 finalistas
será do dia 22/07/2022 no final do evento, e no dia 23/07/22 durante o evento os 3
primeiros lugares.
6.11 As bandas, trios e grupos musicais selecionados para participarem do Festival
se apresentarão única e exclusivamente em Itaúnas, sob pena de desclassificação,
nos palcos do BAR FORRÓ DE ITAÚNAS e do CAFÉ BRASIL, onde serão oferecidas as
mesmas condições para todos os concorrentes, funcionando como ponto de apoio
do FENFIT, com palco montado para ensaios, gravações, apresentações e
intercâmbio musical. No local, ainda serão realizadas oficinas, mostras e palestras
durante o evento;
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6.12 As 12 (doze) bandas, classificadas para a fase final do festival, terão a
apresentação gravada ao vivo, pela produtora Áudio/Visual do FENFIT, no palco do
BAR FORRÓ, para a reprodução de vídeos institucionais, gravação posterior em CD
e DVD promocional – quando a organização julgar necessário.
6.13 As 12 bandas classificadas para a etapa final, de acordo com os itens 6.8
deste regulamento, darão exclusividade ao FESTIVAL NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS
– FENFIT e sua produtora, até o término dos shows de lançamento, para divulgação,
contratação de shows no estado do Espírito Santo e gravação de CD e DVD das
músicas concorrentes.
6.14 Os participantes pré-selecionados deverão utilizar o palco principal do Bar
Forró, para gravação em mesa digital da passagem de som no dia de sua
apresentação no período das 16h às 18h, e para o reconhecimento do som no
palco, respeitados os horários estabelecidos neste regulamento, vedada qualquer
passagem de som em hora não autorizada.
6.15 As passagens de som ocorrerão por ordem de chegada dos participantes no
local do evento, mediante comunicação da chegada à Comissão Organizadora.
6.16 A organização do festival disponibilizará a aparelhagem de som necessária à
apresentação dos candidatos, excluídos os instrumentos musicais que são de
responsabilidade de cada participante.
6.17 Os intérpretes deverão ser breves para iniciar a execução das músicas.
6.18 Todos os músicos selecionados se obrigam a:
6.18.1 Ficar à disposição da Organização FENFIT, no local das apresentações, pelo
período de 01 (uma) hora antes de cada apresentação, inclusive se dispondo a
fornecer entrevistas individuais e coletivas para os registros FENFIT;
7.

DA CONDUTA

7.1.1 Comportar-se respeitosamente e com zelo, antes, durante e após as
apresentações;
7.1.2 Manter postura ética e profissional dentro e fora dos palcos;
7.1.3 Não consumir bebidas alcoólicas ou afins, durante a permanência no palco,
que possam de qualquer forma prejudicar as apresentações;
7.1.4 Não permitir ou favorecer a presença no palco de terceiros não autorizados
pela Organização do Evento.
7.2
Em hipótese alguma será permitido o uso de pen drive, cartão de memória,
música previamente sequenciada ou o uso de “Playback”.
7.3
Os participantes que não respeitarem as disposições acima serão
automaticamente desclassificados.
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8.
DA COMISSÃO DE JULGAMENTO
8.1
O julgamento das músicas e dos músicos selecionados para o FESTIVAL
NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS - FENFIT, caberá à Comissão de Julgamento,
indicada pela comissão organizadora, composta por 03 (três) membros escolhidos
entre músicos, compositores, críticos musicais, escritores e jornalistas de renome.
8.2
Os critérios a serem avaliados na apresentação dos músicos concorrentes
serão os seguintes:
APRESENTAÇÃO DE PALCO
• Figurino: Será julgado no quesito figurino a originalidade, criatividade,
combinação das peças de vestuário e calçados.
• Prática de grupo /Jogo de cena: Este quesito julga o comportamento da
banda no palco, a interação entre os músicos e a interação dos músicos com
o Público.
AVALIAÇÃO MUSICAL
•
•
•

Arranjos: Este quesito julga os arranjos feitos para a execução das músicas
bem como convenções criadas.
Melodia: O quesito analisa a melodia cantada sobre a letra. Será observado
a beleza e a originalidade dos arranjos.
Letra autoral: O quesito letra analisa a poesia da música bem como a sua
mensagem. A concordância das palavras compondo a história da música;

TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO:
• Afinação
• Dicção
• Entrosamento: Este quesito julga o nível de entrosamento, se a execução das
músicas está assimétrica entre eles, se estão relativamente bem ensaiados
fazendo os coros e breques nos momentos certos e em harmonia.
AVALIAÇÕES GERAIS E INDIVIDUAIS
•

•

Sanfona: O quesito será analisado as técnicas usadas na execução do
instrumento, a aplicação de acordes, execução das músicas, postura de
palco e instrumento, interpretação, jogo de cena, interação com o público.
Zabumba: No quesito serão analisadas as técnicas usadas na execução do
instrumento. A zabumba é o instrumento que praticamente define os ritmos
nordestinos, será observado se os ritmos imprimidos pelo músico estão bem
definidos de acordo com as canções executadas. Postura de palco e
instrumento, interpretação, jogo de cena e interação com o público.
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•

•

Triângulo: No quesito serão analisadas as técnicas usadas na execução do
instrumento, a particularidade do triângulo é que ele é o metrônomo da
banda, analisaremos se o musicista mantém o tempo certo, se não faz viradas
em excesso atropelando aos outros instrumentos. A função do triângulo é
manter o ritmo e o tempo. Também analisar os ritmos tocados no mesmo.
Postura de palco e instrumento, interpretação, jogo de cena e interação com
o público.
Intérprete: No quesito serão analisadas as técnicas de canto usadas na
interpretação das canções, a dicção, afinação, se o intérprete não errou a
letra.

Postura de palco, interpretação, jogo de cena e interação com o público.
As decisões da Comissão de Julgamento nas Fases Classificatórias e Final são
irrecorríveis e irrevogáveis, não cabendo qualquer recurso.
9.

PREMIAÇÃO

O Festival estabelece premiação em dinheiro aos vencedores, assim como,
participação no CD e DVD do FENFIT – 20ª EDIÇÃO, serão distribuídos aos
vencedores R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) como premiação, em moeda corrente
nacional, distribuídos da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º lugar:--------------------------------------- R$ 5.000,00(cinco mil reais) *
2º lugar: -------------------------------------- R$ 3.000,00 (Três mil reais) **
3º lugar: -------------------------------------- R$ 2.000,00 (Dois mil reais) ***
Melhor intérprete:------------------------- R$ 1.000,00 (Hum mil reais)
Melhor Sanfoneiro: ------------------------ -R$ 1.000,00 (Hum mil reais)
Melhor zabumbeiro: ---------------------- R$ 1.000,00(Hum mil reais)
Melhor Triangulista: ---------------------- R$ 1.000,00(Hum mil reais)
Melhor Letra: -----------------------------R$ 1.000,00(Hum mil reais)
Revelação Masculina ------------------- R$ 1.000,00(Hum mil reais)
Revelação Feminina ----------------------- R$ 1.000,00(Hum mil reais)

Não serão descontados quaisquer tributos do valor da premiação a ser paga.
*O 1º lugar terá direito à 8 horas em assessoria artística com a Matutando Produções
Online ou Presencial.
Representação do Bar Forró e da Matutando Produções nas principais casas de
forró do Sudeste, podendo configurar em uma mini turnê de divulgação.
Os valores de contratação serão destinados apenas para logística como:
Hospedagem,
Alimentação
e
Transporte.
(São
Paulo/SP)
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**O 2º lugar terá direito à 8 horas em assessoria artística com a Matutando
Produções Online ou Presencial. (São Paulo/SP)
***O 3º lugar terá direito à 8 horas em assessoria artística com a Matutando
Produções Online ou Presencial (São Paulo/SP)
10.

MULTAS E PENALIDADES

O descumprimento ou inobservância por parte dos trios concorrentes e seus
integrantes, finalistas, vencedores e premiados na 20ª edição do FENFIT, deste
regulamento, implicará no pagamento de multa no valor total da premiação
recebida, e no ressarcimento integral do valor dos prêmios recebidos à comissão
organizadora, acrescidos de juros e correção monetária a partir da data do
recebimento até a data do ressarcimento.
11.

DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Os integrantes das bandas selecionadas autorizam, com o ato da inscrição, a
Organização do FESTIVAL NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS - FENFIT a divulgar sua
imagem, voz, fotos, vídeos e trabalhos em geral na mídia falada, escrita,
televisionada, eletrônica, internet, Streaming e telefonia celular, bem como nos
materiais de divulgação a serem produzidos (folders, cartazes, folhetos, spots, web
sites, redes sociais e canais de vídeos abertos, etc.).
11.2 Os participantes selecionados autorizam, com o ato da inscrição, o registro
gratuito, livre de qualquer taxa ou pagamento, através de sistemas de vídeo, áudio
e fotografia, da sua participação no FESTIVAL NACIONAL FORRÓ DE ITAÚNAS - FENFIT,
para fins de arquivo e divulgação do, bem como parceiros, patrocinadores e
apoiadores, da presente e das futuras edições do Festival, por qualquer veículo de
comunicação, para a produção de vídeo institucional do evento, e para prestação
de contas, sem quaisquer pagamentos adicionais. Utilizar, a qualquer tempo,
trechos das imagens realizadas com a participação do cedente para a produção
de matéria em qualquer tipo de mídia.
11.3 Os promotores, Comissões e Equipes ligadas ao Festival não admitirão
interferência e não manterão contato com agentes, empresários ou quaisquer
outros intermediários em seu relacionamento com as bandas ou participantes
selecionados durante as fases do Festival;
11.4 Os promotores do Festival não se responsabilizam pela guarda,
acondicionamento, conservação, transporte, manutenção ou reparos dos
instrumentos musicais de propriedade dos integrantes das bandas, ou de terceiros,
assim compreendidos os prejuízos advindos de extravio, furto ou roubos dos mesmos;
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11.5 Os promotores do Festival reservam-se o direito de desclassificar qualquer
banda, em qualquer fase do Festival, caso haja irregularidade de conduta de
qualquer dos seus integrantes, assim considerando (lista exemplificativa):
I - Qualquer tipo de comunicação inamistosa dos integrantes das bandas com a
Comissão Julgadora e Comissão Organizadora;
II - O consumo, o porte e o tráfico de substâncias entorpecentes durante a
participação no evento;
III - O consumo de bebidas alcoólicas durante a participação no evento;
IV - O desrespeito aos horários, programações e determinações pelos monitores
responsáveis pela supervisão dos participantes;
V - Qualquer conduta que venha a atentar, direta ou indiretamente, contra a vida,
a saúde, a dignidade, a propriedade e a privacidade de qualquer pessoa,
participante ou não do evento;
VI - Da decisão de desclassificação da banda, ocasionada pela conduta irregular
de qualquer dos seus integrantes, inclusive autores, em qualquer fase do concurso,
não caberá qualquer espécie de reivindicação ou pleito; A banda ou trio
desclassificado, não caberá qualquer tipo de premiação, nem aos seus
componentes que não poderão receber prêmios individuais
VII - Não será prestada assistência jurídica por parte da produção do Festival aos
integrantes das bandas que, por conduta antissocial, forem encaminhados à
autoridade policial ou ao Juizado da Infância e da Adolescência;
VIII - O descumprimento, por parte dos participantes, de qualquer das normas,
condições e prazos, resultará na sua imediata desclassificação, em qualquer fase
do Festival.
IX - Casos omissos, ou especiais, serão resolvidos pela Comissão do Festival
Os participantes concorrentes ao FENFIT elegem o fórum de Conceição da Barra/ES
para dirimir quaisquer dúvidas, assim como, receber e protocolar qualquer ação
referente ao presente regulamento.
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