
                                                                                                                                      

IV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 

REGULAMENTO 

1.  DO FESTIVAL E SEUS FINS 

Artigo I - O Encontro de Bandas e Fanfarras tem a finalidade de estimular o desenvolvimento das técnicas musicais, através da 

integração, visando estreitar os laços de amizades entre as diversas entidades educacionais com entretenimento, educação cívica e 

estudantil. Este evento tem o apoio da Secretaria Estadual de Educação – Coordenação de Ações Culturais, ABANFARE – Associação 

de Bandas Fanfarras e Regentes de Pernambuco e GRE Sertão do Alto Pajeú. Realização: Colégio Normal Estadual 

2.  LOCAL E DATA 
Artigo II – O Encontro de Bandas e Fanfarras acontecerá no dia 20 de Novembro de 2016 com início às 17h com desfile pelas principais 

ruas de Afogados da Ingazeira e apresentação na Praça Nelson de Oliveira (CORREIOS). 

3- INSCRIÇÃO 
Artigo III- As Inscrições deverão ser entregues até o dia 14 de novembro no Colégio Normal Estadual ou pelo Email 

coordenacaobmcne@gmail.com. 

Artigo IV – As Bandas e fanfarras que não cumprirem a data fixada para entrega da ficha de inscrição não terão suas inscrições 

confirmadas. 

Artigo V – As Bandas e fanfarras deverão chegar ao local de concentração uma hora antes, tempo hábil para assumir sua posição de 

apresentação. 

Artigo VI –  Cada corporação seja qual for sua categoria, deverá apresentar-se em frente aos Correios por no máximo 10 minutos. 

Artigo VII – Cada corporação deverá portar obrigatoriamente um painel, faixa cartel ou estandarte que identifique o conjunto. 

Artigo VIII -. As despesas com transporte das corporações ficarão a cargo das Bandas Participantes. 

Artigo IX - Em caso de desistência a fanfarra ou banda deverá comunicar a coordenação do evento com no mínimo 3 dias de 

antecedência. 

Artigo X - A comissão organizadora tem sede no Colégio Normal Estadual, informações pelos Fones (87)9-9941-5852 - 3838- 8952 – 

3838-8909 / ou pelo email: coordenacaobmcne@gmail.com, Endereço: Av. Padre Luiz de Campos Góes s/n Centro – 

Afogados da Ingazeira. 

Artigo XI - No intuito de evitar que a programação sofra interrupção cada corporação deverá estar preparada para se necessário 

apresentar-se no horário anterior ao que lhe foi concedido. 

Artigo XII – Os dirigentes e ou responsável pelas Bandas deverão enviar junto com a ficha de inscrição, um histórico com os dados da 

corporação musical, o qual será entregue ao locutor para que seja divulgado durante a apresentação da banda. 

Obs: A ordem de apresentação será definida pela organização do evento. 

                         

      Afogados da Ingazeira, 28 de Outubro 2016.  

 

 
Edjane Gomes dos Santos Almeida 
Gestora – Colégio Normal Estadual 


