
 

REGULAMENTO 

 

- Projeto: Nós Podemos Campos Gerais 

- Realização: Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) 

- Data de realização: 03 de novembro de 2019 

- Horário:  

Ensaio: 15h00 às 16h30  

Mostra: 17 às 22h00 

Local: Clube Ponta Lagoa – Sede Campestre - Avenida Visconde de Mauá, 9224 - 

Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa - PR 

- Responsável pela organização do evento: Associação dos Municípios dos Campos 

Gerais (AMCG) 

- Telefones e e-mail para contato com responsável:  

Katiane AMCG – (42) 3225-1398 / diretoria@amcg.com.br 

Luciane AMCG – (42) 3225-1398/ Imprensa@amcg.com.br 

 

APRESENTAÇÃO 

 



Resgatando a atividade cultural dos municípios e a fim de descobrir os talentos da 3ª 

idade, despertou-se a intenção de promover uma Mostra de Talentos. Todos os 

municípios dos Campos Gerais, quando houver interesse, podem realizar seletivas para 

identificar talentos nas modalidades de música, dança, declamação de poesia, 

contação de histórias ou piadas e teatro. Outras modalidades, mediante avaliação da 

comissão. 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Destinado ao público da 3ª idade (60 anos os mais) e demais espectadores que 

venham a prestigiar os espetáculos. 

 

REGULAMENTO 

I – Adesão à Mostra de Talentos da 3ª Idade – Ruth Cardoso 

O município interessado em participar do evento, deverá preencher o termo de 

adesão, se comprometendo à participação na Mostra com apresentações e 

consequentemente deve encaminhar o termo ao e-mail da AMCG com a relação de 

participantes e nome dos espetáculos (quais músicas, poesias ou nome das 

apresentações). 

Enviar para secretaria@amcg.com.br até a data 11/10/2018  

 

II – Mostras seletivas nos municípios da AMCG 

a) Podem se inscrever idosos – maiores de 60 anos - ligados ou não a grupos de terceira 

idade. 

b) Cabe à prefeitura local, por meio do setor relacionado ao trabalho com idosos 

coordenar o processo de inscrição. 

c) Deve-se realizar uma prévia em cada município para selecionar a apresentação que 

participará na Mostra Regional. Poderá ser feita indicação de talentos locais 

reconhecidos, caso o município não tenha trabalho organizado com idosos. 

d) Ao marcar a data da seletiva municipal, quando for o caso, o organizador deve 

informar a AMCG. 



e) Fica a critério do organizador local, criar uma forma própria de seleção e/ou indicação 

e critérios de julgamento. 

f) As despesas de custeio (transporte, alimentação e hospedagem) da participação dos 

idosos no evento, serão de responsabilidade dos municípios de origem. A AMCG 

servirá um lanche antes das apresentações. 

 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO: 

 

INTERPRETAÇÕES MUSICAIS 

Interpretações: solo ou grupo. 

As interpretações podem ser: canto, instrumental ou canto e instrumental. 

O tempo máximo para as interpretações musicais será de 5 minutos. 

No caso de utilização de “play back” o cantor deverá providenciar o CD com a música 

instrumental gravada para realizar a interpretação. 

Instrumentos: cada participante deverá providenciar o instrumento desejado. 

Idioma de músicas: livre. 

Afinação: deverá ser feita previamente utilizando a “afinação universal”. 

Baterias: entrar em contato com a Comissão Organizadora.  

Acompanhamentos: não haverá banda para acompanhamento. 

A comissão organizadora colocará à disposição microfones, Potência de Áudio, 

monitores, iluminação e respectivos operadores. 

 

CORAL 

O tempo máximo para as interpretações musicais será de 5 minutos. 

 

DANÇA 

Estilo: livre (jazz, clássico, sapateado, axé, country e outros).  

Danças: acompanhamento pode ser feito com “som mecânico” ou instrumental. 

 Os participantes deverão trazer a música gravada em CD, sendo esta a única gravação 

no CD.  

O tempo de apresentação será no mínimo 2 minutos e no máximo 5 minutos.  



Cenário: é opcional e será de responsabilidade dos participantes, inclusive o 

transporte, montagem e desmontagem no momento das apresentações. Para incluir 

“efeitos especiais”, deverá ser feita consulta prévia à comissão organizadora.  

 

DECLAMAÇÃO DE POESIAS E PIADAS/ CONTAÇÃO DE HISTÓRIA  

O tempo máximo para declamação de poesias, contação de histórias e piadas será de 4 

minutos.  

Serão aceitas poesias de autoria própria e de autores nacionais.  

Figurino, adereços e sonoplastia são opcionais e de responsabilidade do participante.  

 

TEATRO 

O tempo de apresentação será no mínimo 2 minutos e no máximo 5 minutos.  

Cenário: é opcional e será de responsabilidade dos participantes, inclusive o 

transporte, montagem e desmontagem no momento das apresentações. Para incluir 

“efeitos especiais”, deverá ser feita consulta prévia à comissão organizadora.  

 

Dos Participantes: 

Podem participar da Mostra Ruth Cardoso, qualquer cidadão com idade mínima de 60 

anos. 

Para participar não é necessário fazer parte de grupos organizados de 3ª idade. 

Caso o interessado não faça parte de grupos organizados, deverá procurar o órgão de 

apoio ao idoso de cada município. 

Considerações Finais: 

Todos os participantes receberão um Certificado de Participação. O Troféu será 

entregue ao grupo. 

 

No dia 03 de novembro, no período da tarde, será feito ensaio geral, no Clube Ponta 

Lagoa – Sede Campestre, das 15h às 16h30h. 

As inscrições e a participação serão gratuitas. 

A Comissão Organizadora não se compromete com alimentação, instrumentos ou 

quaisquer equipamentos e utensílios de uso individual ou coletivo para a 

apresentação, exceto a estrutura de palco. 



 

OBS: CASOS OMISSOS SERÃO ANALISADOS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA. 

 

PARCERIAS 

AMCG  

 Katiane - (42) 3235-1398 / diretoria@amcg.com.br 

Luciane Rosas Rodrigues - (42) 32225-1398 / imprensa@amcg.com.br 

 

 

SESI 

Glaucia - (42) 3219-5037 / glaucia.wesselovicz@sesipr.org.br  

 

 

 

 

 

 


