
Rádio Aliança
Protásio Alves, 3446
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 90410-007
(51) 3334-5400

Regulamento
Regulamento do XXVII Festival Chimarreando com Deus - Zélia Caetano Braun - Virtual

Visão geral
A Rádio Aliança, através de seu Departamento de Tradição Gaúcha, fará realizar o XXVII Festival

Chimarreando com Deus - Zélia Caetano Braun - Virtual

Data: 21/08/2021

Horário: 18h com missa

Local: Auditório da Rádio Aliança, na Av. Protásio Alves, 3446 em Porto Alegre

A Rádio Aliança transmitirá ao vivo todo o festival pela FM 106.3, através de aplicativo para

dispositivos móveis, pelo site www.alianca.fm.br e ainda pelas redes sociais:

https://www.facebook.com/RadioAlianca e https://www.youtube.com/c/RádioAliançaFM1063

Objetivos
1. Valorizar a música gaúcha, com mensagens de fraternidade cristã e valorização do ser

humano;

2. Estimular os compositores amadores no sentido de comporem músicas em ritmo e

estilo gauchesco com temas de amor fraterno, divulgando o Evangelho;

http://www.alianca.fm.br
https://www.facebook.com/RadioAlianca
https://www.youtube.com/c/R
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3. Integrar e aproximar poetas e compositores para comporem músicas que cantem as

belezas do pampa gaúcho, com otimismo, esperança e amor ao próximo

Participação de músicas inéditas
● Poderão participar do XXVII Festival Chimarreando com Deus - Zélia Caetano Braun,

compositores e intérpretes amadores que se comprometam a respeitar a linha

pré-estabelecida pelo Festival;

● Cada compositor poderá inscrever qualquer número de músicas para a seleção, porém,

terá no máximo 2 (duas) músicas classificadas para apresentação;

● A inscrição é gratuita;

● As composições deverão ser entregues até 10/07/21

● As composições poderão ser entregues diretamente na Rádio Aliança, ou pelo e-mail

radio@alianca.fm.br

● No ato da inscrição, cada compositor deverá enviar:

1. Um áudio, individual por composição;

2. Uma cópia da letra assinada pelo(s) compositor(es);

3. Ficha de inscrição com assinatura e dados do(s) compositor(es) da letra e da

música;

● As músicas deverão ter duração máxima de 4 (quatro) minutos cada; caso contrário,

estarão sujeitas à penalização do júri;

● O uso da pilcha será obrigatório no momento da apresentação das músicas, sendo que

as mulheres deverão usar vestido de prenda;

● Cada composição deverá ser enviada em áudio separado, sendo que os áudios e letras

selecionados, ficarão para acervo da Rádio Aliança - Departamento de Tradição Gaúcha,

ficando automaticamente autorizada a gravação e veiculação das mesmas;

● As músicas podem ser defendidas com qualquer instrumento musical, exceto bateria e

guitarra elétrica

● A ordem de apresentação será definida por sorteio

mailto:radio@alianca.fm.br
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● Poderão subir no palco máximo 5 componentes por grupo

● Os participantes deverão chegar no local da apresentação com meia hora (30 min)de

antecedência

● Com o intuito de evitar aglomerações, devido a pandemia, após apresentação os

participantes deverão deixar o local, podendo acompanhar o Festival e a Premiação,

pelas redes sociais

● A entrega dos troféus será dia 28.08.21, durante o Programa Chimarreando Com Deus,

no Auditório da Rádio Aliança 106.3 FM.

Seleção do concurso
● Encerradas as inscrições (10/07/21) a Comissão Julgadora fará a seleção das 15

(quinze) composições finalistas e passará a relação para a Rádio Aliança, que divulgará

o resultado no Programa Chimarreando com Deus;

● As 15 (quinze) composições selecionadas irão se apresentar no dia 21/08/21, a partir

das 18h;

● A ordem de subida ao palco será definida por sorteio;

● O Festival será virtual, transmitido através de aplicativo para dispositivos móveis, pelo

site www.alianca.fm.br e ainda por https://www.facebook.com/RadioAlianca e

https://www.youtube.com/c/RádioAliançaFM1063, preservando todas as medidas

sanitárias necessárias para sua realização

● Após a apresentação de todas as composições, a Comissão Julgadora se reunirá para

julgar a premiação;

● O CD com as composições classificadas será gravado ao vivo;

● Os direitos autorais das músicas inscritas e Não Classificadas retornam para seus

autores;

● A música mais popular será escolhida pelo público através das redes sociais; os

critérios de votação serão divulgados na abertura do festival.

http://www.alianca.fm.br
https://www.facebook.com/RadioAlianca
https://www.youtube.com/c/R
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Inscrições:
● Rádio Aliança:

● Av. Protásio Alves, 3446, bairro Petrópolis, Porto Alegre

● Cep: 90410-007

● Telefone: (51) 3334-5400

● E-mail: radio@alianca.fm.br

Premiação
● Não haverá premiação em dinheiro;

● Os prêmios instituídos pelo XXVII Festival Chimarreando com Deus - Zélia Caetano

Braun para as músicas classificadas serão os seguintes:

➔ Melhor mensagem;

➔ Música mais popular

Categoria Adulto:

● 1º (primeiro) ao 5º (quinto) lugar

● Melhor intérprete Masculino

● Melhor intérprete Feminino

Categoria Juvenil:

● 1º (primeiro) lugar

● Melhor intérprete Masculino

● Melhor intérprete Feminino

Comissão organizadora executiva:
● Posteira Geral: Zélia Caetano Braun (in memoriam)
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● Capataz: A definir

● Sota Capataz: A definir

● Agregado das falas: A definir

● Invernada Social: A definir

● Acolhida e Integração: A Definir

Disposições gerais:
● A Comissão Executiva e a Comissão Julgadora serão inteiramente responsáveis e

soberanos, sendo suas decisões irrevogáveis, inclusive pelos casos omissos no

presente Regulamento;

● O Júri será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros, que serão apresentados na

abertura do Festival

● O evento contará com um rigoroso protocolo de medidas de segurança, na organização

e durante todo o evento, atendendo às recomendações das autoridades competentes,

para prevenção da transmissão do novo Coronavírus

● Este regulamento se encontra disponível em nosso site: www.alianca.fm.br

● Informações: (51) 3334-5400 ou radio@alianca.fm.br

http://www.alianca.fm.br
mailto:radio@alianca.fm.br

