
X CONCURSO DE PASSISTAS DE BEZERROS – 2023

REGULAMENTO

A Prefeitura Municipal de Bezerros, através da Secretaria de Turismo e Cultura, divulga por

intermédio deste regulamento, as normas gerais para a participação do CONCURSO DE

PASSISTAS DE BEZERROS, que acontecerá no dia 16 (quinta-feira) de fevereiro de 2023, às 19

horas, no POLO J. BORGES, em frente à prefeitura.

1 – DA FINALIDADE:

O Concurso de Passistas tem por finalidade valorizar a singularidade do Carnaval de Bezerros,

em especial, os passistas da Terra do Papangu, que são artistas anônimos da cidade.

2– DOS PARTICIPANTES - PASSISTAS:

Poderão participar do concurso qualquer passista, e que já tenha, algum conhecimento deste

ritmo que é a cara do carnaval de Pernambuco e do Brasil.

3 - DAS INSCRIÇÕES:

3.1 As inscrições serão realizadas de 14 e 15 de fevereiro, no seguinte endereço: Secretaria de

Turismo e Cultura – Rua XV de Novembro, (antiga coletoria) – Centro – Bezerros – PE;

3.2 No ato da inscrição deverão ser apresentados pelos candidatos os seguintes documentos:

RG ou Registro Civil, CPF e comprovante de residência.

3.3 Os candidatos poderão inscrever nas seguintes categorias:

CATEGORIAS FAIXA ETÁRIA
Mirim (masculino e feminino) 08 a 11 anos
Infantil (masculino e feminino) 12 a 15 anos
Juvenil (masculino e feminino) 16 a 19 anos
Adulto (masculino e feminino) 20 a 35 anos

4 – DA APRESENTAÇÃO

4.1 A apresentação na eliminatória e na finalíssima será determinada através de ordem

alfabética.

4.2 Os candidatos deverão apresentar-se em, no máximo, 02 (dois) minutos, com coreografias

referentes à modalidade escolhida – FREVO.
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4.3 As apresentações serão realizadas ao som do frevo, através do acompanhamento de

orquestra contratada para esse fim.

5 - DA COMISSÃO

5.1 A comissão julgadora será composta por 03 (três) ou 05 (cinco) membros, que terão o livre

arbítrio de escolher o melhor passista em cada categoria.

5.2 Em caso de empate entre 02 (dois) ou mais candidatos, o critério de desempate será

através de voto de minerva, que será proferido pelo Presidente do Júri.

5.3 Os itens de julgamento são os seguintes:

a) COREOGRAFIA: Dança referente à modalidade escolhida – FREVO. Deverá ser levada em

conta a coreografia, graciosidade, leveza e o desenvolvimento da dança;

b) DESENVOLTURA: Atitudes, postura, elegância, criatividade e empolgação;

c) CONJUNTO: Visão geral da apresentação de cada participante, uma análise minuciosa dos

quesitos;

d) TEMPO DE APRESENTAÇÃO: Cada candidato terá direito a 02 (dois) minutos, no máximo,

para cada apresentação.

6- DA PREMIAÇÃO

CATEGORIA 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR
Passista Mirim –
Feminino e
Masculino

R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 100,00

Passista Infantil
Feminino e
Masculino

R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 100,00

Passista Juvenil
Feminino e
Masculino

R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 200,00

Passista adulto
Feminino e
Masculino

R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 200,00

VALOR TOTAL DO CONCURSO DE PASSISTA 2023 R$ 6.400,00
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7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 O candidato que provocar qualquer tipo de transtorno, fora ou dentro da área que

compreende o concurso, ou diante de outro concorrente, será automaticamente

desclassificado pela comissão julgadora, sendo impedido de participar do concurso nos

próximos dois anos;

7.2 Não será permitido aos candidatos contato com a Comissão Julgadora antes ou durante a

realização da eliminatória e da finalíssima;

7.3 Para a coordenação é conferido o direito de alterar ou acrescentar medidas que se fizerem

necessárias à efetivação do CONCURSO;

7.4 Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão, automaticamente, condições e

determinações do presente regulamento;

7.5 Casos omissos serão resolvidos pela coordenação de Concurso; e

7.6 As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis.

7.7 Autorização do uso de imagem e áudio para fins publicitários, por tempo indeterminado.
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