
 

 

 

   

 

                            REGULAMENTO 

1. DCO ENCONTRO E SEUS  FINS: 

Artigo I – A ASSOCIAÇÃO DE BANDAS, FANFARRAS E REGENTES DE 

PERNAMBUCO – ABANFARE-PE, promove sob a coordenação da Profª Jô, o XXVIII 

ENCONTRO DE  FANFARRAS E BANDAS NO BAIRRO DE SAN MARTIN,  que 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 o entretenimento e educação cívica e estudantil. 

 

2. LOCAL E DATA 

Artigo II – O encontro de Fanfarras e Bandas realizar-se-á no dia 21 do mês de 

Setembro de 2019 com inicio as 15:00 horas na avenida general San Martin, com a 

concentração na praça do terminal do ônibus, seguindo em desfile ate a praça de 

eventos para apresentação em frente ao palanque 

 

3. INCRIÇÂO 

 Artigo III-  As inscrições  ABANFARE ou  pelo Email  juscileidemoura@hotmail.com  

. 

Artigo IV -  O prazo de entrega das inscrições, fica estabelecida ate o dia 01 de 

setembro do corrente ano. 

Artigo V  - As fanfarras e Bandas  que não cumprirem as datas fixadas para entrega 

da  documentação,  terão suas Inscrições canceladas automaticamente. 

Artigo VI – As Fanfarras e bandas deverão chegar ao local de concentração uma hora 

antes, tempo hábil para assumir sua posição para o desfile e apresentação., 

Artigo VII  - Cada corporação seja qual for sua categoria, devera apresentar-se 

enfrente ao palanque no Maximo 10 minuto e terá 5 minuto para o deslocamento de  

entrada  e saída, perfazendo um total de 15 minutos. 

Artigo VIII -  se possível a presença com uniformidade do conjunto. 

Artigo IX – cada corporação deverá portar obrigatoriamente um painel, faixa, cartel 

ou estandarte que identifique o conjunto. 

Artigo X-  Será limitado o numero de fanfarras e bandas. 
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XI – As despesas com deslocamento do local de origem ficarão a cargo das fanfarras 

e bandas participantes. 

Artigo XII – Em caso de desistência a fanfarra ou banda devera comunicar ao 

coordenador  do evento com no mínimo 5 dias de antecedência. 

Artigo XIII – As fanfarras e bandas  que se inscreverem para participar do encontro e 

não comparecerem terão suas inscrições indeferidas para o ano seguinte, caso não 

tenha comunicado ao coordenador do evento a desistência, conforme o artigo XII. 

Artigo XIV – As fanfarras e bandas deverão obedecer rigorosamente a faixa de inicio 

de toque de silencio recomendada pela coordenação.. 

Artigo XV – As Fanfarras e bandas que durante o período do encontro na 

concentração, desfile e apresentação, não cumprirem o regulamento 

automaticamente ficarão impedidas da participação em nosso próximo evento. 

ARTIGO XVI -  A comissão organizadora tem sede a rua barra de Guabiraba nº 75 San 

Martin – Recife _ PE e para maiores informações pelos fones – (081) 98850-6973 / 

99162-2048 /  ou pelo E-mail  Juscileidemoura@hotmail.com. 

Artigo XVII – No Intuito de evitar que a programação sofre interrupção cada 

corporação deverá esta preparada para se necessário apresentar-se no horário 

anterior ao que lhe foi concedido. 

Artigo XVIII – Os senhores dirigentes  e responsáveis pelas fanfarras e 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 

as transmissões o Curriculum vitae de seu regente,  assinado e  carimbado pelo 

diretor e regente. 

Artigo XIX –NO INTUITO QUE NOS PREVALECE O SENTIDO DE 

SOLIDARIEDADE, TORNA-SE OBRIGATORIO A DOAÇÃO DE UMA CESTA 

BASICA PARA CADA CORPORAÇÃO PRESENTE NESTE EVENTO. 

Artigo  XX-  Os casos omissos serão resolvido pela coordenadora não cabendo 

recurso sobre  decisões. 

 

                                        Recife  30 de  Julho de 2019 

 
                                                                             

 

                                                                 
                                                                                     Maria Juscileide Moura de Morais 

Maria Juscileide Moura de Morais – IDEALIZADORA e COORDENADORA 
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