REGULAMENTO
1° troféu “OCA” (Olímpio Coelho de Araújo) da música sertaneja de raiz do Litoral Paulista.
1) O 1° troféu “OCA” da música sertaneja de raiz da cidade de São Vicente, no Litoral Paulista, levará o nome
do seu idealizador o poeta e compositor: Olímpio Coelho de Araújo - OCA. (Nome Artístico: Remador – O
poeta)
a) Este projeto será inserido dentro da semana da “Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios” na
segunda quinzena do mês de agosto, e será dedicada exclusivamente à música “Sertaneja de “Raiz”, onde
cantores e cantadores deste gênero da cidade de São Vicente -SP, e de outras regiões, poderão participar
com composições próprias ou não.
2) Objetivo: O principal objetivo é incentivar gerações futuras e ajudar a desenvolver o gosto pelas coisas
simples do campo e despertar a atenção para a nossa cidade e também para a nossa região.
3) Todos os interessados em participar poderão se inscrever por E-mail araujo.olimpio@hotmail.com
(até13/08/18) ou ainda pelo tel. (13) 99108-25 82 ou no dia do evento, a partir das 11 horas. Serão aceitas
inscrições de cantores solo, duplas e trios, de acordo com o regulamento. Os inscritos deverão estar no local
da apresentação uma hora antes do seu início para o sorteio da ordem das apresentações.
a) A inscrição, para este evento, será totalmente gratuita e isenta de qualquer ônus para os participantes.
b) Fica a cargo da organização arrecadar (para futuros eventos) 1 kg de alimento não perecível que será
revertido para a população de rua da nossa cidade.
4) A competição é destinada a violeiros e intérpretes de todas às regiões (que se locomoverão com recursos
próprios) e aberta para formações, solo e duplas, com instrumentação própria.
a) Formação com mais de três elementos (grupos) ou trios poderão participar, porém, não concorrerão aos
prêmios.
b)Os primeiros lugares, dupla e solo, serão agraciados com troféus e certificados.
c) O segundo e terceiro colocados receberão medalhas de prata e bronze mais certificados.
d) Não é permitido, aos participantes, que já tenham se apresentado neste evento, comporem
duplas para se apresentarem no mesmo dia.
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5) Cada participante somente poderá apresentar uma única música no evento.
6) Serão sorteados brindes e livros entre as pessoas que estiverem no local.
7) Fica terminantemente proibida a manifestação de vaias e ou hostilidades para com os participantes, todos
deverão ser recepcionados com cordialidade, respeito e aplausos de incentivos independentes de serem
afinados ou não.
a) Este não é um simples concurso, é um troféu de incentivo ao movimento de resgate da “música sertaneja
de raiz”, não cabendo, portanto, manifestações que não sejam de aplausos e incentivo aos participantes.
É permitido, para futuros eventos, a exploração e comércio de comidas típicas caipiras regionais do Brasil.

8) De cada comerciante que, por ventura, venha explorar o comércio na área do evento, será cobrada uma
taxa de 10/% (dez por cento) que será revertida em prol da “Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios.

9) Vedado o comércio de todo e qualquer tipo de bebida com teor alcoólica no interior do evento.
a) A organização poderá impedir a participação de pessoas que apresentem sinais claros de embriagues.

10) O troféu “OCA” de música sertaneja de Raiz é uma realização do “Acadêmico” e poeta ‘Olímpio Coelho
de Araújo’, com o apoio cultural da Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios e do Instituto Histórico e
Geográfico de São Vicente – SP

