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RUSSAS JUNINO 2019 
 

REGULAMENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 

 

REGULAMENTO ÚNICO 

 

A Prefeitura Municipal de Russas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo 

e Esporte torna público REGULAMENTO doconcurso, que compõe o XXVII Festival 

de Quadrilhas Juninas de Russas, denominado Russas Junino 2019. 
 

 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE E DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º - O Festival de Quadrilhas Juninas tem por finalidade valorizar, difundir e incentivar 

uma das mais populares manifestações culturais brasileiras. 

 

Art.2º - As quadrilhas juninas, bem como o festival junino obedecerão às normas constantes 

deste regulamento. 

 

Art.3º - O não cumprimento deste regulamento por parte das quadrilhas, devidamente 

credenciados à Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte acarretará nas penalidades previstas 

neste regulamento e no que couberem as regulamentações da FEQUAJUCE e da 

CONFEBRAQ. 

 

 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

Art. 4º - O XXVII Festival de Quadrilhas Juninas de Russas será Coordenado pela Secretaria de 

Cultura, Turismo e Esporte através da Comissão Organizadora do Festival. 

 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora do Festival será composta pelos seguintes 

membros: 

 

I. Claudia Maria de Lima – SECULTE | Russas; 

 

II. Elieclaudio de Deus – ASCOM | Russas; 

 

III. Jonas Lima Maia – ASCOM | Russas; 

 

IV. Leyla Kelly Cavalcante Arrais – SECULTE | Russas; 

 

V. Rafael Rocha Segundo – SECULTE | Russas; 

 

VI. Wellison Felipe da Silva - SECULTE | Russas; 
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Art. 5º - A Comissão Organizadora do Festival viabilizará as condições, materiais e toda a 

infraestrutura para realização do evento e apresentações, contudo, não será responsável por 

transporte, estadia e alimentação dos componentes das quadrilhas. 

 

 

CAPÍTULO III - DA INFRAESTRUTURA E ENCARGOS 

 

 

Art.6º - Caberá ao realizador deste Festival Regional de Quadrilhas, individualmente, 

disponibilizar infraestrutura com, no mínimo: 

 

I. Segurança para as áreas de uso coletivo e de uso dos grupos participantes e equipe de apoio 

para recepção dos participantes; 

 

II. Piso adequado para apresentação dos grupos, sem obstáculos, plano, com isolamento; 

 

III. Equipamentos de som, com no mínimo, mesa de 16 canais e entradas para reprodução de 

CD, DVD e pen-drive; 

 

IV. Iluminação adequada para apresentação das quadrilhas; 

 

Art.7º – Cada quadrilha ficará responsável pelas despesas com o Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais – ECAD. 

 

 

CAPÍTULO IV - DOS PARTICIPANTES 

 

 

Art. 8º - Poderão participar do Festival todas as Quadrilhas Juninas, desde que façam suas 

inscrições de acordo com os itens deste regulamento. 

 

§ 1º - Ficará limitado o Festival ao número de 14 (quatorze) Quadrilhas Juninas. 

 

§ 2º - Dos componentes menores de 18 anos deverá ser apresentada, à Coordenação do Festival, 

declaração dos pais, autorizando a participação dos referidos menores na Quadrilha Junina em 

questão. 

 

§ 3º - No caso de inscrição de menores de 18 anos, o representante da Quadrilha Junina se 

declara único e principal responsável pelos seus componentes menores, ficando desde já ciente e 

acordado que a Prefeitura Municipal de Russas se exime da responsabilidade pela apresentação 

ou não dos referidos menores. 

 

 

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES 

 

 

Art. 9º - As inscrições serão realizadas no período de 01 de junho a 17 de junho de 2019, na 

Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte de Russas, na Avenida Dom Lino, 831 - Centro ou via 

e-mail: seculte@russas.ce.gov.br. 

 

§ 1º - No ato da inscrição deverão ser apresentados: 

mailto:seculte@russas.ce.gov.br
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I. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

 

II. Cópia CNPJ da instituição (se tiver); 

 

III. Cópia CPF e RG do representante legal; 

 

IV. Comprovante de endereço do representante legal; 

 

V. Currículo da Quadrilha contendo data de fundação; 

 

VI. Nome e número do RG de cada componente; 

 

VII. Documento assinado, por todos os integrantes da Quadrilha Junina, delegando poderes a 

um representante para receber o prêmio em dinheiro, além da documentação desse representante 

(cópia do RG, do CPF – reconhecido firma, do comprovante de residência, e da conta corrente 

bancária). 

 

VIII. Declaração prevista no parágrafo 3º e 4º, do artigo 6º, do presente Regulamento, no caso 

da Quadrilha Junina possuir componente menor de 18 anos de idade. 

 

IX. Termo de compromisso, onde a quadrilha se compromete a está presente no local e no 

horário da apresentação. 

 

§ 2º – No caso da Quadrilha Junina ser uma pessoa jurídica, deverá apresentar também 

Certidões Negativas de Débitos (INSS, FGTS, União, Estado, Município), bem como Contrato 

Social ou Estatuto e Ata atualizada com a composição e mandato da Diretoria. 

 

§ 3º - Os Documentos exigidos nos incisosV, VI, VII e VIII deverão ser apresentados digitados, 

não sendo aceita documentação manuscrita. 

 

 

CAPÍTULO VI - DO SORTEIO, DOS DIAS E DA ORDEM DA APRESENTAÇÃO 

 

 

Art. 10 - A ordem de apresentação de cada grupo (data e horário) será feita através de sorteio a 

ser realizado no dia 18/06/2019, em uma Life no facebook do Governo Municipal de Russas, na 

sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, situada na Av. Dom Lino, 831 - centro, ás 

09:30 horas. 

 
Art. 11 - No dia 18/06/2019 a Comissão Organizadora do Evento divulgará uma lista oficial 

preliminar, sem as respectivas permutas de horários, com os nomes, as datas e os horários de 

apresentação de todas as quadrilhas que irão se apresentar no XXVII Festival de Quadrilhas 

Juninas de Russas – Russas Junino. 

 

Parágrafo único - Além de divulgar a lista oficial preliminar das apresentações, a Comissão 

Organizadora do Evento enviará a cada quadrilha classificada, a referida lista, para que eles 

tenham a ciência dos horários e das datas exatas de suas apresentações. 

 

Art. 12 - Cada grupo deve enviar um representante para a reunião. Caso o grupo não envie 

representante, a quadrilha ocupará os horários que sobrarem após o sorteio. 
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Art. 13 - As datas e os horários de apresentação das quadrilhas serão obrigatoriamente definidos 

no sorteio, conforme Art. 10, deste Regulamento, salvo hipóteses dos itens seguintes: 

 

I. A Comissão Organizadora do Evento, poderá aceitar a permuta de datas e ou horários de 

apresentação, se realizadas pelas próprias quadrilhas, mediante a comunicação escrita dos 

representantes das quadrilhas enviadas à Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Russas, até 

o dia 19/06/2019, até às 14:00 horas. 

 

II. A Comissão Organizadora do Evento, em casos excepcionais, poderá solicitar a antecipação 

e ou adiamento do horário da apresentação das quadrilhas. 

 

III. A antecipação e ou adiamento dos horários previstos para apresentação das quadrilhas 

deverá ser previamente combinado com os representantes dos grupos. 

 

Art. 14 - No dia 20/06/2019 a Comissão Organizadora do Evento divulgará o uma lista final e 

oficial, contendo as respectivas permutas de horários, com os nomes, as datas e os horários de 

apresentação de todas as quadrilhas que irão se apresentar no XXVII Festival de Quadrilhas 

Juninas de Russas – Russas Junino. 

 

 

CAPÍTULO VII - DAS APRESENTAÇÕES 

 

 
Art.15 - As apresentações ocorrerão nos dias 22 e 23 de Junho respectivamente, às 19h, no 

Ginásio Poliesportivo Raimundo Rocha. 

 

Art. 16 - Cada grupo terá o direito de utilizar o local da apresentação por 50 (cinquenta) 

minutos, sendo 10 (dez) minutos destinados à passagem de som, montagem de cenário e volta 

de apresentação, sendo permitida a montagem dos equipamentos musicais antes da marcação 

deste tempo; 35 (trinta e cinco) minutos para fazer a sua apresentação, incluindo-se neste tempo 

a encenação do casamento, sendo permitido a retirada do material cenográfico e demais 

equipamentos no decorrer dos 50 (cinquenta) minutos da quadrilha. 

 

§1º - Fica estabelecido 01 (um) minuto de tolerância para o grupo que exceder ao tempo 

determinado neste regulamento.  

 

§ 2º - O grupo que descumprir o tempo previsto neste Regulamento deverá perder 01 (um) 

ponto do total de suas notas no quesito quadrilha, por cada minuto ou fração de minutos 

ultrapassados. 

 

§3º - O tempo deverá ser marcado de forma visível pelo presidente da mesa, cabendo o direito à 

Quadrilha de indicar um representante para acompanhar esse processo de contagem. 

 

Art. 17 - O tempo de tolerância para início da apresentação será de 15 (quinze) minutos. Após 

esse período a quadrilha concorrente estará desclassificadas. 

 

Art. 18 - A quadrilha que utilizar som mecânico deverá apresentar o CD com o repertorio 

musical no mínimo com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário de sua apresentação. 
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Art.19 - Nos casos em que ocorram atrasos, de responsabilidade do promotor do festival, ficam 

asseguradas às quadrilhas o seu direito de apresentação, seguindo a escala em ordem 

previamente estabelecida quando da reunião do evento. No entanto, para usufruir do seu direito, 

o grupo deverá estar concentrado no local do evento pelo menos 15 (quinze) minutos antes do 

horário previsto para a sua apresentação. 

 

§ 1º - A quadrilha que recusar apresentar-se em horário diferente do previamente combinado 

não sofrerá nenhum tipo de penalidade, bastando o promotor do festival anotar no Relatório de 

Participação do Festival – RPF o horário da chegada do grupo no local do evento, atestando que 

a quadrilha junina estava no local e horário previamente combinados, e o novo horário em que o 

grupo deveria se apresentar. 

 

§ 2º - Nos casos de atraso por parte do promotor do festival o mesmo deverá ser penalizado com 

o pagamento de uma multa no valor de 10% do salário mínimo vigente à época do pagamento, a 

ser distribuído da seguinte forma: 70% para a quadrilha e 30% para a FEQUAJUCE, a título de 

taxa de administração. 

 

Art.20 - Nos casos em que ocorra atraso, de responsabilidade do grupo, a apresentação da 

quadrilha ficará a critério do promotor do festival, devendo, se permitido, o grupo ser o último a 

se apresentar. 

 

§ 1º - Caso seja permitida a apresentação do grupo, o mesmo deverá ser penalizado com a perda 

de 01 (um) ponto no total de suas notas do quesito quadrilha, logo após a apresentação, bem 

como comunicado ao presidente da quadrilha. 

 

§ 2º - A não aceitação do novo horário pelo grupo será considerada falta, devendo a quadrilha 

junina ser penalizada com a perda de 01 (um) ponto na classificação do Festival Cearense, a 

cada falta cometida, e com o valor de 10% do salário mínimo vigente à época do pagamento, a 

ser distribuído da seguinte forma: 70% para o Festival e 30% para a FEQUAJUCE, a título de 

taxa de administração. 

 

Art. 22 - O grupo que deixar de comparecer, sem justificativa comprovada, no festival deverá 

ser penalizada com a perda de 01 (um) ponto na classificação do Festival Cearense, a cada 

ausência não justificada, e com o valor de 01 (um) salário mínimo vigenteà época do 

pagamento, a ser distribuído da seguinte forma: 70% para o Festival e 30% para a 

FEQUAJUCE, a título de taxa de administração. 

 

Parágrafo único: A justificativa deverá ser feita por escrito antes ou durante a realização do 

evento. 

 

Art. 21 - Em noites de chuvas fortes em toda cidade e/ou região, a quadrilha que faltar ao 

festival realizado em local aberto fará, ainda, uma justificativa para a FEQUAJUCE num prazo 

de 02 (dois) dias úteis, para quando da apuração das notas do Festival Cearense a mesma não ser 

punida como faltosa.  

 

Parágrafo único - Caberá à FEQUAJUCE o acompanhamento dos dias chuvosos no período de 

realização dos festivais. A entidade, após análise da justificativa, dará o seu parecer. 

 

Art.20 - Não será caracterizada como falta a ausência da quadrilha que tiver que participar de 

semifinal ou final de festivais promovidos pelos órgãos governamentais. Para isso, o grupo 

deverá fazer um comunicado, por escrito, dirigido ao promotor do festival. 
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Art.21 – Caberá ao Presidente da Comissão Avaliadora, com o auxílio do promotor do Festival 

e/ou sua equipe, observar e fazer cumprir os horários de início e término das apresentações dos 

grupos juninos,é dever do promotor do festival disponibilizar para a federação o cronograma de 

apresentação dos grupos, com no mínimo 24 horas de antecedência, as notas deverão ser 

lançadas no SARE pelo presidente de mesa no decorrer das apresentações das quadrilhas 

juninas, bem como deverá ser divulgado o resultado das três primeiras colocadas ao termino do 

festival, exceto nos casos que o mesmo estiver exercendo a função de jurado e presidente de 

mesa. 

 

 

CAPÍTULO VIII - DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA 

 

 

Art.22 - O festival terá uma comissão avaliadora composta de 05 (cinco) membros, pessoas 

maiores de 18 (dezoito) anos, com conhecimento cultural na área de folclore e quadrilha junina, 

que tenham participado do curso de formação de avaliadores promovido pela FEQUAJUCE no 

ano vigente, sendo que 01 (um) dos membros exercerá somente a função de presidente da 

comissão avaliadora. 

 

Parágrafo único - A escolha desta comissão é de responsabilidade do Conselho de Avaliadores 

da FEQUAJUCE que decidirá através de sorteio, ou outra metodologia a sua escolha, que 

deverá comunicar a composição da mesa ao promotor do festival até 8 horas antes do início do 

mesmo. 

 
Art.23 - É vedada a participação de parentes até o terceiro grau de componentes e diretores de 

quadrilhas, ex-brincantes e/ou profissionais ligados às quadrilhas, quando da participação da 

mesma no festival, exceto, se houver se desligado do grupo há mais de 02 (dois) anos. 

Parágrafo único – Caso seja comprovado o previsto neste artigo a quadrilha será penalizada com 

a perda da pontuação do evento para o Festival Cearense; e o membro da comissão avaliadora 

ficará impossibilitado de participar de comissões avaliadoras em 2019; se considerados 

responsáveis. 

 

Art.24 - Para efeito de validade do festival, a composição da comissão deverá permanecer 

inalterada. 

 

§1º - No caso da falta de 01 (um) membro da comissão avaliadora no decorrer do festival, todas 

as suas notas serão eliminadas por completo do festival, sendo considerada como menor nota. 

§2º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica na etapa final dos festivais promovidos 

por órgãos governamentais ou em caso da falta de 02 (dois) membros da comissão avaliadora, 

desde que mantida a quantidade. 

 

Art. 25 - Os custos com cachê, hospedagem e alimentação da comissão julgadora, ficará a cargo 

da Prefeitura Municipal de Russas, através da Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte. 

 

 

CAPÍTULO XI - DAS AVALIAÇÕES 

 

 

Art. 26º - A comissão julgadora é soberana em sua decisão. Portanto, somente ela poderá opinar 

e decidir sobre as notas, classificação e resultado do festival. 

 



Art.27º - Os avaliadores atribuirão para cada sub-quesito julgado, notas em uma escala de 08 

(oito) a 10 (dez), podendo atribuir notas fracionadas, observando o seguinte modelo, na ausência 

de um sub-quesito seja atribuído a nota 0 (zero):
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I - 8,3 – 8,5; 

 

II - 9,1 - 9,9. 

 

§1º - Caso a Quadrilha deixe de apresentar qualquer quesito ou sub-quesito em julgamento, o 

mesmo terá direito a menor nota atribuída por este regulamento: 0,0 (zero). 

 

§2º - À falta de alguma nota em qualquer sub-quesito na planilha de votação, deverá ser 

aplicado ao sub-quesito em questão a nota máxima: 10,0 (dez). 

 

§3º - À rasura ou emenda de alguma nota em qualquer sub-quesito na planilha de votação, 

deverá ser aplicado ao sub-quesito em questão a nota máxima: 10,0 (dez). 

 

§4º - Todas as notas deverão ser justificadas, em caso de descumprimento desse artigo o jurado 

sofrerá o afastamento das mesas no ano de 2019. 

 

Art. 28º - Após lançadas todas as notas nas planilhas de avaliações e importadas para o Sistema 

de Apuração de Resultados – SARE, serão eliminadas a maior nota e menor nota por cada sub-

quesito em julgamento; restando, assim, três notas medianas para cada sub-quesito, onde essas 

notas serão responsáveis pela escolha dos melhores quesitos. 
 

 

CAPÍTULO X - DOS DOCUMENTOS, DAS PLANILHAS E DOS RELATÓRIOS 

 

 

Art.29 - Antes da apresentação de cada quadrilha, o representante do festival entregará ao 

diretor do grupo o Relatório de Participação do Festival - RPF assinado pelo promotor do 

evento e pelo presidente da comissão julgadora. 

 

Parágrafo único - O Relatório de Participação do Festival – RPF, devidamente preenchido e 

assinado, deverá ser entregue, após a apresentação do grupo, ao Presidente da comissão 

avaliadora. 

 

Art.30 - Após a apresentação de cada grupo, o presidente da comissão julgadora fará a entrega, 

a um representante da quadrilha, das segundas vias das planilhas de votação, devidamente 

assinadas pelos jurados, pelo presidente da comissão e pelo promotor do festival. 

 
Parágrafo único - Caberá a cada quadrilha a responsabilidade de fiscalizar o preenchimento 

correto das suas planilhas. 

 

Art.31 - Caberá aos membros da mesa o preenchimento do Relatório de Ocorrência do Festival 

- ROF, que deverá ser assinado pelo promotor do festival e pelo presidente da comissão 

julgadora. 

 

Art.32 - Toda documentação (primeiras vias das planilhas de votação, ROF, RPF, relação de 

quadrilhas inscritas e fichas de inscrição de quadrilhas, etc.) referente ao festival deverá ser 

entregue na sede da FEQUAJUCE, até 02 (dois) dias úteis após a realização do festival. 
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Parágrafo único: Caso o Presidente da Comissão Organizadora não cumpra o prazo previsto 

neste artigo, a e a FEQUAJUCE poderá ingressar com uma ação judicial contra o mesmo, 

ficando o festival e/ou o seu Coordenador, se tiver dado causa, impossibilitado de atualizar seu 

cadastro ou filiar-se no ano seguinte, bem como será aplicado multa no valor de um salário 

mínimo, as ser distribuída da seguinte forma:70% rateados entre as quadrilhas prejudicadas e 

30% para a FEQUAJUCE, a título de taxa de administração. 

 

 

CAPÍTULO XI - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

 

Art.33 - Serão julgados, separadamente, os quesitos e sub-quesitos abaixo: 

 

I. QUADRILHA: Coreografia, Evolução, Harmonia, Animação, Figurino, Casamento, 

Repertório; 

 

II. CASAL DE NOIVOS: Desenvoltura, Interpretação, Animação, Figurino, Jocosidade, 

Integração com o grupo; 

 

III. MARCADOR: Liderança, Desenvoltura, Animação, Figurino, Integração com o grupo; 

 

IV. RAINHA (ADULTA): Desenvoltura, Animação, Figurino, Jocosidade, Integração com o 

grupo; 

 

V. PRINCESA (INFANTIL): Desenvoltura, Animação, Figurino, Jocosidade, Integração com 

o grupo; 

 

VI. TEMA: Criatividade, Pesquisa, Desenvolvimento, Adaptação com os festejos juninos. 

 

Art. 34- É imprescindível a participação da Rainha/Princesa, do Casal de Noivos e do Marcador 

durante a maior parte do tempo destinado à apresentação do grupo. 

 

Parágrafo único: O não cumprimento deste artigo implicará na perda de 1 (um) ponto no 

quesito quadrilha e no respectivo destaque. 

 

Art.35- No sub-quesito coreografia, cada quadrilha terá que apresentar obrigatoriamente 12 

(doze) passos tradicionais. 

 

Parágrafo único: A não apresentação desta quantidade implicará na perda de 1 (um) ponto no 

sub-quesito coreografia. 

 

 

CAPÍTULO XII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 

Art.36- Quando da divulgação do resultado do festival, ocorrendo empate, entre duas ou mais 

quadrilhas ou destaques, o desempate se dará obedecendo à ordem abaixo: 

 

I. NO QUESITO QUADRILHA – Coreografia, Evolução, Harmonia, Animação, Figurino, 

Casamento, Repertório; 
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II. NO QUESITO CASAL DE NOIVOS - Desenvoltura, Interpretação, Animação, Figurino, 

Jocosidade, Integração com o grupo; 

 

III. NO QUESITO MARCADOR – Liderança, Desenvoltura, Animação, Figurino, Integração 

com o grupo; 

 

IV. NO QUESITO RAINHA (ADULTA) – Desenvoltura, Animação, Figurino, Jocosidade, 

Integração com o grupo; 

 

V. NO QUESITO PRINCESA (INFANTIL) – Desenvoltura, Animação, Figurino, 

Jocosidade, Integração com o grupo; 

 

VI. TEMA - Criatividade, Pesquisa, Desenvolvimento, Adaptação com os festejos juninos. 

 

Art.37 - Depois de esgotados todos os critérios para desempate no Quesito Quadrilha, somar-se-

á toda a planilha e será declarada campeã a quadrilha que obtiver a maior soma de todas as 

notas. 

 
Art.38 - Esgotadas todos os critérios e, mesmo assim, não havendo desempate, os grupos serão 

considerados na mesma colocação de classificação no resultado final do festival. 

 

Parágrafo único - No caso de premiação em dinheiro, o valor do prêmio será dividido entre os 

grupos empatados; no caso de troféu, ambos deverão recebê-lo com a mesma denominação, 

devendo ser entregue pelo promotor do festival, na sede da Fequajuce, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. 

 

Art.39 - Nos quesitos Casal de Noivos Marcador e Rainha/Princesa, depois de esgotados todos 

os critérios para desempate, será vencedor o que representar a quadrilha melhor colocada no 

festival, entre as empatadas. 

 

 

CAPÍTULO XIII - DAS PREMIAÇÕES 

 

 
Art.40 - A entrega da premiação das quadrilhas e destaques será no final do evento no dia 23 de 

junho de 2019, exceto quando os grupos não estiverem presentes no local. Nesse caso, a 

premiação ficará na Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte de Russas, por um prazo de 15 

(quinze) dias. 

 

Art.41 - A premiação será em dinheiro e troféu para as quadrilhas que obtiverem primeiro, 

segundo e terceiro lugares no Russas Junino 2019. 

 

I – 1º lugar: 01 troféu e R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

 

II – 2º lugar: 01 troféu e R$ 3.000,00 (três mil reais); 

 

III – 3º lugar: 01 troféu e R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

Parágrafo único - Serão premiados com troféu os seguintes destaques: marcador, 

rainha/princesa, casal de noivo, casamento e repertório musical. 
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CAPÍTULO XIV - DAS NORMAS E PENALIDADES 

 

 

Art. 42 - A quadrilha inscrita no XXVI Festival de Quadrilhas Juninas de Russas - Russas 

Junino 2019 que não comparecer no dia e horário marcado de apresentação, ficará impedida de 

participar do concurso no ano seguinte. 

 

Art. 43 - As quadrilhas pré-inscritas deverão comparecer no dia, local e horários informados por 

telefone e e-mail pela Comissão Organizadora para sorteio e definição das apresentações. 

 

Art. 44 - Todas as quadrilhas participantes do concurso devem levar seu pen drive ou Grupo 

Regional ao vivo para sua apresentação e contatar com a mesa de som com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos. As quadrilhas serão responsáveis pelas músicas durante as 

apresentações, devendo comparecer ao local com duas cópias do material. 

 

Art. 45 - Por medida de segurança, é proibida a utilização uso de animais, de fogos 

sinalizadores (exceto traque de massa), ou qualquer material explosivo e/ou inflamável, objetos 

cortantes (armas brancas, garrafas, etc.) ou de qualquer produto que possa ameaçar a segurança 

dos participantes do evento. A quadrilha que descumprir esta determinação será desclassificada. 

 

§1º - A utilização de qualquer produto constante no caput resultará em uma perda de 02 (dois) 

pontos no cômputo geral, e a insistência ocasionará na desclassificação 

§2º - Fica autorizada, como exceção ao caput, a utilização de “chumbinhos”, fumaças, cenário e 

adereços. 

 

Art. 46 - Qualquer integrante de quadrilhas (brincantes, coordenadores, técnicos ou apoio), que 

cometer algum tipo de agressão, seja de ordem verbal ou física, contra algum membro das 

comissões Organizadora, Apuradora ou Julgadora, desclassificará sua quadrilha, bem como o 

mesmo ficará impedido de participar de qualquer concurso no ano seguinte. 

 
Art. 47 - Não será permitido aos concorrentes e/ou pessoas estranhas contato com a Comissão 

Julgadora antes do início das apresentações, durante ou após essas, sem que tenha sido 

divulgado o resultado oficial do julgamento. 

 
Art. 48 - Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização pela quadrilha, de propagandas 

políticas (partidos, candidatos, etc.), propagandas comerciais e/ou afins, qualquer que seja o seu 

tipo ou forma, escrita ou falada. 

 

Art. 49 - Recomenda-se aos diretores de quadrilhas que não permitam a presença de pessoas do 

grupo em estado de embriaguez ou que tenham utilizado algum tipo de substância 

ilícita/entorpecente no espaço da apresentação. 

 

Art. 50 - É proibido o uso de drone no festival de quadrilhas, como forma de manter a segurança da 

plateia e brincantes. 

 

CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 51 - Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se as seguintes definições: 

 

I - Coreografia: A coreografia é o conjunto de movimentos sequenciados de uma dança, 

caracterizada como quadrilha junina apresentando passos tradicionais, seguindo uma trilha 

musical;
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II - Evolução: É a forma como a coreografia é apresentada e executada pelos dançarinos numa 

progressão no decorrer da apresentação. Os passos e o movimento do corpo dos dançarinos 

devem estar no ritmo produzido pela cadencia da trilha musical; 

 

III - Harmonia: É a forma como os dançarinos da quadrilha junina dançam, considerando, se 

há entrosamento ou não dos mesmos com o ritmo apresentado pela trilha musical e também com 

a proposta da coreografia junina; 

 

IV – Animação: Movimento entusiasmado, alegre, vivaz, despertando a empolgação a 

participação do público. Entrega de corpo e alma em uma atividade com o objetivo de 

demonstrar o espírito da animação, durante todo o desenvolvimento da apresentação; 

 

V - Figurino: Conjunto de vestuário e acessórios, resultado da pesquisa e criatividade, 

correspondente ao tema abordado, obrigatoriamente ligado à cultura junina; 

 

VI - Casamento: É a representação cênica da celebração do matrimônio, dentro do contexto 

tradicional da cultura junina; 

 

VII – Repertório: Letra da composição escrita expressa de forma musical, cantada ou recitada, 

acompanhada pela música instrumental, em sincronia de sons no tempo musical determinado, 

conforme a tradição da cultura junina, expressando afinidade com a temática e a cultura junina. 

 

VIII - Desenvoltura: É a representação desenvolvida com desembaraço, de forma desinibida e 

espontânea; 

 

IX - Interpretação: Representação contextualizada, considerada a atuação individual e a 

cumplicidade entre o casal durante toda a apresentação; 

 

X - Jocosidade: Representação graciosa do personagem proposto; 

 

XI – Integração com o grupo: Ato de interagir e se integrar ao grupo demonstrando 

pertencimento ao mesmo; 

 

XII - Liderança: Condição de dirigir a apresentação de forma dinâmica, baseada na 

competência e na autoridade, demonstrada no ato de conduzir os passos e na sequência a ser 

desenvolvida; 

 

XIII - Criatividade: Inteligência e talento, para criar, inventar e inovar na criação da temática, 

dentro do contexto junino; 

 

XIV - Pesquisa: conjunto de atividades fundamentado em um determinado assunto, que tem 

por finalidade novos conhecimentos, perceptível no decorrer da apresentação do grupo; 

 

XV - Desenvolvimento: forma em que a temática foi desenvolvida demonstrando conhecimento 

e habilidade de transmitir o tema pesquisado; 

 

XVI - Adaptação: maneira em que a temática foi adaptada ao contexto junino. 

 

Art. 52 - Para os efeitos deste regulamento, consideram-se passos tradicionais: 

I – Anarriê, Anavantu; 

 

II – Balancê, Beija-Cravo, Beija-Flor, Buquê de Flores;
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III - Caminho na Roça, Caracol, Carrapeta, Catavento, Cavalinho, Cinturinha, Contra Peri, 

Coroa deEspinhos, Costura, Cruz de Malta, Cumprimento; 

 

IV - Espalha Brasa, Espanhola, Cotovelo, Cosmo e Damião, Estrelinha; 

 

V – Gancho, Girassol, Grande Roda; 

 

VI– Jabaculê; 

 

VII - Lacinho do amor, Lambreta; 

 

VIII - Montanha Russa; 

 

IX - Olha a chuva, Olha a cobra, Onda; 

 

X - Parafuso, Passeio de Namorados, Passeio de Quatro, Peão, Peri; 

 

XI - Roda Gigante, Rodinha de Quatro; 

 

XII - Serrote, Sombrinha; 

 

XIII – Trancilin, Trenzinho, Túnel; 

 

XIV – X; 

 

XV – Zigzag. 

 

Art. 53 - Serão desclassificadas as quadrilhas que causarem desordem ou prejuízo moral 

e/material bem como, quaisquer atos que sejam interpretados como ofensa, desrespeito ou 

agressão às comissões e a administração. 

 

Art. 54 - O integrante ou representante da quadrilha que agredir fisicamente ou verbalmente 

algum membro da Comissão Julgadora e Comissão Organizadora do Festival Russas Junino, a 

quadrilha será desclassificadas e não poderão participar das próximas edições do Russas Junino 

no período de 2 (dois) anos. 

 

Art. 55 - A quadrilha junina que recusar receber o troféu, qualquer que seja sua colocação, 

também renunciará ao direito de receber o valor da premiação; 

 

Art. 56 - À Comissão Organizadora é conferido o direito de alterar ou acrescentar medidas que 

se fizerem necessárias ao bom andamento do Festival, no decorrer do ano e para o ano seguinte, 

garantindo o processo democrático, através de discussões com os Grupos de Quadrilha e a 

Federação de Quadrilhas Juninas do Ceará - FEQUAJUCE. 

 

Art. 57 - Na impossibilidade de realização do Festival em alguns dos dias programados, pôr 

motivo de força maior (condição climática, infraestrutura) caberá à comissão organizadora a 

decisão de adiamento das apresentações. 

 

Art. 58 - Ao efetivar a inscrição, todos os participantes, automaticamente, aceitarão as 

condições e determinações do presente regulamento. 

 



Art. 59 - A apreciação, análise, apuração dos fatos e aplicação de penalidades decorrentes do 

descumprimento do previsto neste Regulamento, somente poderão ocorrer após a formalização, 

por escrito, em até 72 horas da ocorrência. 

 

Art. 60 - Todos os critérios não previstos neste Regulamento e/ou casos omissos deverão ser 

decididos pela Comissão Organizadora. 

 

Art.61 - Este Regulamento entra em vigor nesta data.  

 

Russas, 27 de maio de 2019. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

 

 

 

Claudia Maria de Lima 

Secretária Municipal da Cultura, Turismo e Esporte 

 
 

 


