
Vento Xucro da Canção Nativa - 4º Aparte 

(Em homenagem a Adair de Freitas) 

Dia 30 de abril de 2018 

Inscrições até 24/04/2018 

Santana do Livramento/RS 
 

REGULAMENTO: 
1º - O Vento Xucro da Canção Nativa é um Festival de Música Crioula, aberto à 

participação de poetas, cantores e músicos de todo o País e Mercosul, identificados com 

a cultura regional do Rio Grande do Sul e América Latina. 

 

Paragrafo I – O festival Vento Xucro da Canção Nativista é um festival anual, 

organizado por: Rodrigo Goia e Sergio Munhoz , Coordenadoria Municipal de 

Tradicionalismo, tendo o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura 

Municipal de Sant’Ana do Livramento, realizado dentro da programação da 36ª 

Campereada Municipal. 

 

OBJETIVOS: 
2º - Divulgar através da poesia e da música, os verdadeiros valores da arte gaúcha de 

forma a preservar a imagem e as tradições do Rio Grande do Sul, mantendo assim a 

terminologia, indumentária, usos e costumes característicos da Pampa Gaúcha. 

 

INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO: 
3º - Poderão participar autores e compositores de todo o Brasil e Países do 

MERCOSUL, desde que obedeçam as normas deste regulamento; sendo aceito além de 

ritmos consagrados do Rio Grande do Sul, ritmos Latino-Americanos aculturados e em 

aculturação. As composições serão aceitas tanto em língua portuguesa como espanhola. 

 

4° - A comissão de triagem e julgamento será composta por Nelma Cardoso, Leonardo 

Machado (Canhoto) e Adair de Freitas reconhecidos no cenário da música do Rio 

Grande do Sul, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis.  

 

5º - Os intérpretes e músicos que subirem ao palco deverão apresentar-se devidamente 

pilchados, não sendo permitido o uso de camisetas com publicidades ou alusão a 

qualquer outro tipo de manifestação que não seja relacionada à cultura do Rio Grande 

do Sul. 

 

6º - Não poderá o número de componentes do grupo, que irá defender uma composição 

ser inferior a três e superior a oito, sendo que as composições deverão ser defendidas no 

palco sempre pelo mesmo grupo. 

 

7º - As inscrições serão limitadas em três trabalhos por compositor ou parceria, estando 

à classificação sujeita a apenas um (01) composição por compositor ou parceria. 

- As Inscrições estarão abertas até dia 24 de abril de 2018. 

 

8º - Só poderão participar do Festival, composições inéditas: entende-se por inédita a 

composição não editada e nem gravada, podendo no entanto já ter participado em outros 

festivais, desde que não tenha recebido classificação e nem componha o CD do mesmo. 

 



9º - Cada composição deverá ser enviada em CD ou arquivo MP3, acompanhadas de 

quatro cópias da letra e ficha de inscrição devidamente preenchida para o endereço 

abaixo. 

 

DA AJUDA DE CUSTO: 
10º - O Festival Vento Xucro ira divulgar conforme conseguir apoio com 

patrocinadores.  

 

11º - A comissão Executiva do Festival Vento Xucro, será composta por : Rodrigo Goia 

e Sergio Munhoz. 

 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Rua: Duque de Caxias 1783 - Sant` 

Ana do Livramento-RS - Fone p/ contato: 55 3968 1103, ou , 55 984633268 e 55 

996839480 . End: e-mail   smcel_slivramento@hotmail.com  

 

PREMIAÇÕES:  
1º Lugar: R$ 1.200.00 

2º Lugar: R$ 800,00 

3º Lugar: R$ 500,00 

Música mais popular: troféu 

Melhor instrumentista: troféu 

Melhor intérprete: troféu 

Melhor Letra: troféu 

Melhor Melodia: troféu 

Melhor Arranjo; troféu 

Melhor Indumentária; troféu 

 

12º - A música mais popular será escolhida pelo público na noite do festival. 

 

13º - O pagamento da premiação do festival será efetuado em dinheiro, em nome do 

responsável pela inscrição da música. 

 

SELEÇÃO E CONCURSO: 
14º - A comissão de triagem e julgamento selecionará 12 (doze) composições para 

serem apresentadas no palco do Festival, sendo todas as composições apresentadas na 

segunda-feira (dia 30 de abril de 2018), a partir das 21hs, conforme ordem especificada 

pela comissão avaliadora. 

 

15º - O mesmo grupo conjunto, instrumentista ou interprete não poderão defender mais 

do que duas composições. 

 

16º - É vedada a utilização de instrumentos eletrônicos e bateria, apenas violão elétrico, 

contrabaixo e percussão.  

 

17º - Todas as composições deverão realizar a passagem de som no palco do festival na 

tarde da segunda-feira horário das 15:00 as 18:00 hs (30 de Abril de 2018), não 

podendo exceder o horário a ser estipulado pela comissão organizadora. 

 

 

 

mailto:smcel_slivramento@hotmail.com


DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
18º - Não será fornecido alojamento ou alimentação aos participantes. 

 

19º - Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos soberanamente pela 

comissão executiva. 

 

Art. 1º - A Comissão do Festival Vento Xucro tem caráter permanente e qualquer 

alteração da composição e inclusão de novos nomes, Somente poderá ocorrer mediante 

convocação de reunião especifica para tal, devidamente registrada da Cmt . 

 

Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENTO XUCRO DA CANÇÃO NATIVA 4ºAparte  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome da Composição: 

_____________________________________________________ 

Ritmo: 

__________________________________________________________________ 

Autor da Letra: 

___________________________________________________________ 

Endereço: 

_______________________________________________________________ 

CEP: _____________ Cidade: ____________________ Fone: (___)_____________ 

Autor da Melodia: 

_________________________________________________________ 

Endereço: 

_______________________________________________________________ 

CEP: _____________ Cidade: ____________________ Fone: (___)_____________ 

E-mail para contatos posteriores: 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 


