
II MANAFLOR 
Festival de Música e Arte na Floresta 

REGULAMENTO 

A “Arte da Beira” com a coprodução da “Associação Cultural Waraji - ACW”, objetivando o 

desenvolvimento cultural, a democratização do acesso à arte na fronteira, a intensificação das 

ações de produção e a formação de plateia e dos artistas, torna pública a abertura das 

inscrições para o II MANAFLOR - Festival de Música e Arte na Floresta, nos termos do presente 

regulamento. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O "MANAFLOR- Festival de Música e Arte na Floresta'' é uma mostra da produção de ações do 

segmento de música, que busca contemplar artistas nacionais e internacionais, permitindo 

assim a difusão da produção artística na fronteira entre Brasil e Bolívia. O Festival não possui 

caráter competitivo e terá a duração de 05 dias, com apresentações online. Será realizada com  

os recursos provenientes do Edital Nº 80/2020/SEJUCEL-CODEC - 1ª EDIÇÃO PACAÁS NOVOS 

DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIFUSÃO DE FESTIVAIS, MOSTRAS E FEIRAS 

ARTÍSTICAS E CULTURAIS, em atendimento à Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc  

DA SEDE E DO PERÍODO 

Art.1 - O Festival será realizado a partir do município de Guajará-Mirim, Rondônia, no 

período de 10 a 14 de março de 2021. Caso haja mudança, será amplamente divulgada 

a nova data. 

Art.2 - As atividades do Festival decorrerão em ambiente virtual. 

Art.3 - Constam da programação do Festival: 

a) Abertura oficial; com apresentação e bate papo com os artistas que se 

apresentarão no dia; 

b) Apresentação de shows musicais; 

DAS INSCRIÇÕES 

Art.4 - Os interessados poderão inscrever somente propostas com músicas autorais; 

Art.5 - Para a participação no II MANAFLOR o proponente deverá realizar sua 

inscrição até o dia 17/01/2021 nos formulários de inscrição disponíveis nas redes 

sociais do festival; 

Art.6 - Somente serão aceitas inscrições realizadas pelo formulário online, disponível 

até à data limite; 

Art.7 - A inscrição não é garantia de seleção. Todos os trabalhos serão submetidos ao 

processo de curadoria. 

Art.8 - A ACW se reserva o direito de convidar espetáculos, artistas e/ou grupos para 

se apresentarem durante o II MANAFLOR, independente de inscrição e seleção, que 

forem considerados relevantes e com processo criativo que contribuam para a 

qualificação da Mostra;  



Art.9 - Só serão aceitas as inscrições compostas pelos itens e documentos 

obrigatoriamente anexados e/ou preenchidos corretamente no formulário; 

DAS VAGAS 

Art.10 - As vagas a serem preenchidas deverão respeitar os seguintes critérios: 

a) Uma banda ou artista de Guajará-Mirim; 

b) Uma banda ou artista de Rondônia; 

c) Uma banda ou artista da região norte do Brasil; 

d) Uma banda ou artista de qualquer outro estado do Brasil; 

e) Uma banda ou artista internacional 

Art.11 - Caso não haja inscrição ou aprovação suficiente nos itens descritos acima, 

caberá ao curador preencher as vagas com os candidatos remanescentes. 

Art.12 - Os grupos selecionados serão comunicados por e-mail ou telefone, assim como 

os grupos que não forem selecionados;  

Art.13 - Os selecionados serão adicionados a um grupo de WhatsApp, onde serão 

discutidos os processos da documentação, da gravação e do envio da apresentação 

final. 

DAS APRESENTAÇÕES 

Art.14 - A apresentação dos selecionados deverá respeitar os seguintes critérios: 

a) Conter entre 40 e 60 minutos; 

b) A Gravação deverá ser feita no modo ao vivo, não podendo haver cortes entre 

uma canção e outra; 

c) A gravação deverá ser feita com qualidade HD, no mínimo; 

d) É vedada qualquer incitação ao ódio, ou qualquer forma de desrespeito aos 

direitos humanos nas canções gravadas; 

e) Todo material deverá ser autoral, ficando à responsabilidade do proponente 

quaisquer direitos de ECAD referentes às canções. 

DA REMUNERAÇÃO 

Art.15 - A remuneração será paga para o artista e/ou banda SELECIONADA através de 

transferência bancária; 

Art.16 - O valor a ser pago será de R $2.000,00(dois mil reais) para cada artista e/ou 

banda.  Deverá ser descontado do valor os impostos vigentes pela legislação, se 

aplicáveis. 

Art.17 - O pagamento ocorrerá em 2 parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais): 

a) R$ 1.000,00 (um mil reais) aquando da aprovação do material gravado; 

b) R$1.000,00 (um mil reais) em até 10 dias após a apresentação da banda. 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art.18 - A Comissão Organizadora do MANAFLOR é composta por pessoas diretamente 

ligadas às duas instituições organizadoras e outros profissionais convidados que têm 

amplo conhecimento e experiência comprovada na área. 

Art.19 - Compete à Comissão Organizadora: 



a) Receber e encerrar as inscrições; 

b) Elaborar a lista dos selecionados com cronograma de apresentação; 

c) Resolver as questões omissas neste edital; 

Art.20 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por outras despesas ou 

obrigações excedentes à organização geral do evento. 

Art.21 - A ordem e o cronograma de apresentações serão estabelecidos pela Comissão 

Organizadora, sendo alteradas UNICAMENTE por motivos de força maior; 

Art.22 - Todos os itens deste regulamento serão rigorosamente cumpridos. 

Art.23 - Somente a Comissão Organizadora poderá resolver casos omissos neste 

regulamento. 

Art.24 - Na qualidade de responsável pelos inscritos identificados na ficha de inscrição, 

o representante do grupo autorizará o uso de imagem individual ou coletivamente dos 

participantes, através de fotografia, filmagem, cartazes, folhetos e demais materiais de 

divulgação institucional e comercial, ficando a ARTE DA BEIRA e a ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL WARAJI, isentas de indenização; 

Art.25 - Mais informações, quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 

presente edital, entrar em contato pelo telefone (69) 9 9927-6157 ou pelo e-mail 

festivalmanaflor@gmail.com. A simples inscrição na mostra pressupõe a aceitação e 

concordância com todos os termos deste regulamento; 

 

Guajará-Mirim 08 de janeiro de 2021 


