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Concurso Parabenize Bagre 2023 
                             2º edição 

Em comemoração ao Aniversário de Bagre 61 anos 
 

Tema: Minha cidade Minha História 
 

Categorias: 
Vídeo, Musica, Poesia, fotografia, Artesanato e Pintura 

Artística 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Concurso Cultural PARABENIZE BAGRE é organizado e promovido pela Prefeitura 
Municipal de Bagre através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo evento que 
integrará a programação do Aniversário de Bagre 61 anos no dia 25 de março de 
2023.Com objetivo de valorizar as manifestações artísticas e culturais oportunizando 
o reconhecimento dos talentos do município de Bagre e homenagear o nosso 
município com arte e cultura essa data tão importante para todo os bagrenses. O 
projeto objetiva mostrar os mais diversos olhares sobre a cidade de Bagre por meio 
das artes visuais, música e poesia, valorizando e enaltecendo os talentos Bagrenses. 
O tema do Concurso Cultural proposto para este ano é “MINHA CIDADE, MINHA 
HISTÓRIA.”  
 
Justificativa: 
 
O tema: “Minha cidade minha História” tem a finalidade de proporcionar uma 
valorização a beleza, amor, carinho e respeito pela nossa cidade Bagre, ele tem a 
função de mostrar aos nossos munícipes que podemos e devemos valorizar e 
respeitar a beleza de nosso município, pois é nele que vivemos, nos tornamos 
cidadãos e muitas das vezes, passamos por toda a nossa experiência de vida aqui. Este 
tema será muito importante, pois proporcionaram aos nossos artistas um maior 
conhecimento da história da própria cidade, bem como também sua preservação e, 
um reconhecimento da importância de cada pessoa como parte integrante na 
formação da cultura bagrense desse povo acolhedor e humilde. Através desse tema 
procuraremos resgatar as tradições, sem fugir da necessidade de mostrar que toda 
cidade precisa gerar crescimento socioeconômico, cultural e político para que sua 
história continue a crescer. O concurso traz uma proposta de homenagem ao 
município no seu aniversário em que o artista seja qual for o segmento que atue 
garanta a conhecer os espaços da cidade e as referências históricas enfocando o 
conhecer o seu próprio local de vivência para a partir daí ampliar o seu conhecimento 
da cidade em que vive. 
 
Objetivo geral: Homenagear o nosso município com arte e cultura através dos 
talentos da terra compreendendo a importância de conhecer a história de nossa 
cidade. 
 
Objetivos específicos 
• Valorizar a história e a cultura bagrense através dos talentos filhos da terra  
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• Proporcionar as pessoas o conhecimento do lugar em que vive como: as ruas, os 
bairros, as praças, a cultura, os pontos turísticos, os rios, igarapés, a 
religiosidade e tudo que há neste lugar 

• Identificar as modificações ocorridas na paisagem da cidade pela ação do 
trabalho das pessoas através do tempo 

• Adotar atitudes que contribuam na divulgação da história de Bagre bem como na 
preservação da cidade. 

• Conhecer e valorizar as especificidades do nosso município, sua origem e 
história; 

• Proporcionar o conhecimento da cidade Bagre, bem como perceber as mudanças 
ocorridas através dos tempos; 

• Estimular o sentimento cívico através do contato com os principais símbolos da 
nossa Bagre. 

• Proporcionar o sentimento de amor, respeito e orgulho pelo nosso município. 
 
 

Público Alvo: Talentos Bagrenses de todas as idades 
 

METODOLOGIA 
 

A Secretaria Municipal de Cultura lançará, através da publicação de Edital, o 
“Concurso Cultural Parabenize Bagre 2023 com o tema: minha cidade, minha 
história”, é um concurso cultural com foco na ampla participação dos talentos da 
terra homenageando o município com arte e cultura no dia 25 de março dia do 
aniversário de Bagre. 

 
5 – ADMINISTRAÇÃO DO CONCURSO  

 
Fica sob a responsabilidade da SECULT a realização deste concurso que acontecerá 
estruturado em dois eixos: Comissão Organizadora e Comissão Julgadora. A 
Comissão Organizadora liderada pelo secretário de cultura e turismo Gilmar 
Ribeiro Barbosa coordenado pela Diretora de Cultura Heliane dos Santos e demais 
servidores da secretaria de cultura. 

 
– Compete a Comissão Organizadora:  

  
 Promover a publicidade do concurso nas plataformas digitais e outras mídias  
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 Formar a Comissão Julgadora (com 5 membros); profissionais atuantes nas 
categorias que serão avaliadas  

 Interpretar e fazer cumprir os itens que estruturam a dinâmica e o regulamento 
desse concurso;  

 Solicitar, estruturar e organizar junto a quem de direito, os recursos (humanos e 
materiais) necessários à realização do concurso;  

 Resolver os casos omissos nesta proposta. 

 Publicar os resultados no Sítio da Prefeitura Municipal  
 Fazer o Relatório final do Concurso 

 
– Compete a Comissão Julgadora:  

 
 Proceder seleção e julgamento, pontuando (1º lugar) de cada categoria com 

pontuação de (05 a 10). 
 

Cronograma 
 

O Concurso Cultural Parabenize Bagre será realizado conforme o cronograma  
 

ATIVIDADES DATAS 
Inscrições na Secretaria de Cultura 27/02 a 15/03/2023 
Apuração do Concurso 24/03/2023 
Premiação 25/03/2023 

 
PREMIAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

Premiação Música R$ - 500.00 (Quinhentos Reais) 
Premiação Vídeo R$ - 500.00 (Quinhentos Reais) 
Premiação Poesia R$ - 300.00 (Trezentos Reais) 
Premiação Pintura R$ - 500.00 (Quinhentos Reais) 
Premiação Fotografia R$ - 300.00 (Trezentos Reais) 
Premiação Artesanato R$ - 300.00 (Trezentos Reais) 
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CONCLUSÃO 

Existem muitos talentos em nossa cidade. Alguns fazem vídeos incríveis, outras fazem 
teatro, música, dança, pintura e canto. Outras ainda se destacam em esportes. Muitos 
escrevem textos belíssimos. Existem ainda aquelas pessoas que trabalham com 
artesanato. A diversidade de talentos do nosso município é grande. Mas a valorização e a 
divulgação ainda é pouca. Podemos perceber que mesmo as pessoas mais próximas e 
familiares não costumam divulgar os trabalhos. Alguns ficam no esquecimento deixando 
assim o desânimo tomar conta achando até que não é capaz de atuar naquele segmento 
cultural devemos criar uma corrente de valorização dos talentos e trabalhos de nossa 
terra. Foi nesse sentido que nasceu a ideia do concurso cultural Parabenize Bagre uma 
forma de divulgar e valorizar o que é nosso, podemos compartilhar coisas boas, trabalhos 
bem-feitos, artesanatos, música, fotografia, poesia, pintura e vídeos de lugares tão lindo 
da nossa região que o próprio bagrense não conhece. quanta sabedoria existe bem perto 
de nós, muitas vezes valorizamos talentos de fora e deixamos de lado os de nossa terra. O 
objetivo do Parabenize Bagre é compartilhar coisas boas e reconhecer os talentos 
bagrenses quando são reconhecidos isso faz com que a pessoa se sinta valorizada e assim 
poderá aperfeiçoar cada dia mais seu trabalho e nos dá a chance de conhecer trabalhos 
incríveis. Não precisamos ir muito longe para encontrarmos pessoas que fazem a 
diferença, então venha fazer a diferença com a sua arte homenageando Bagre no seu 
aniversário de 61 anos de lutas, vitórias e conquistas desta cidade de futuro onde o lema 
é: Ordem e Trabalho. 

Concurso parabenize é: Valorização e Reconhecimento dos talentos 
bagrenses. 

 
 

 

 

Referencias: 

-Simone Luís Candido da AJEB – “Vamos valorizar os talentos da terra” texto escrito em 
08/02/2020 pela escritora no recanto das letras e canal Içara +  

*adaptação Heliana Marajó 
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II - Concurso Parabenize Bagre 2023                              

REGULAMENTO 
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo torna pública a abertura do 
período de inscrições para o II Concurso Cultural Parabenize Bagre, na 
forma deste regulamento 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. 1º - Este regulamento é um documento composto pelo conjunto de 
disposições que regem o II Concurso Cultural Parabenize Bagre. 
 

Art. 2º - O II Concurso Cultural Parabenize Bagre 2023 é realizado pela Prefeitura 

Municipal de Bagre através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – 
SECULT evento que integrará a programação do Aniversário de Bagre 61 anos.  
 
 Art. 3º - Todos os participantes desse concurso serão considerados 
conhecedores deste documento e das legislações afins vigentes aos quais ficam 
subordinados 

 
DO TEMA 
 
Art. 4º O Concurso Parabenize Bagre nesta 2º edição contempla o tema “Minha 
Cidade, Minha História” 
 
DO OBJETIVO 
 
Art. 5º - O II Concurso Parabenize Bagre tem por objetivo mostrar os mais 
diversos olhares sobre a cidade de Bagre no seu aniversário de 61 anos por meio 
das artes visuais, música e poesia, valorizando e enaltecendo os talentos 
Bagrenses.   
 
DO PÚBLICO ALVO:  
Art. 6º - O concurso é aberto para todas as pessoas residentes em Bagre podem 
se inscrever nas categorias desde que comprovada à residência no município. 
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DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 7º - A inscrição é totalmente gratuita poderá participar qualquer cidadão 
bagrense nato ou bagrense de coração que resida no município pelo menos 2 
anos. 
 
§ 1º - O concurso será individual ou grupo 
 
§ 2º - Serão aceitas apenas 01 (uma) inscrição por categoria. 
 
§ 3º - Cada participante poderá participar com apenas 01 (uma) proposta para 
concorrer com os demais participantes. 
 
§ 4º - Cada participante deverá indicar no ato da inscrição a categoria ao qual 
irá concorrer. 
 
§ 5º - Cada participante fica encarregado de efetuar a sua inscrição na Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo das 08:00 as 11:00hs no Departamento de 
Cultura 
 
§ 6º - No momento da inscrição o participante deverá preencher a ficha de 
inscrição nome completo, endereço, número do celular e a categoria que irá 
concorrer. 
 
§ 7º Cada proposta deverá se enquadrar no tema do concurso presente neste 
regulamento. 
 
§ 8º - As inscrições acontecerão de 27 de fevereiro a 15 de março de 2023 na 
Secretaria Municipal de Cultura das 08:00 as 11:00hs-End. av. Presidente Vargas 
Inf:Fone: 993756022 (secretário) WhatsApp 992333778 (Dep. De Cultura) 
 
§ 9º - Serão aceitos apenas os trabalhos entregues dentro do prazo e das normas 
de apresentação descritos nesse regulamento 
 
§ 10º - A participação de menores de idade no concurso somente com 
Declaração dos Pais e do Conselho Tutelar. 
 
DAS CATEGORIAS:  
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Art. 8º - O concurso terá as seguintes categorias: Vídeos, Fotografia, Musica, 
Poesia, Artesanato e Pintura Artística (tela, urbana e outros)  
 
DA COMISSÃO JULGADORA 
 
Art. 8º - A seleção das propostas será realizada por uma Comissão Especial 
composta por cinco (05) membros, profissionais da área de cada categoria 
 
DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO 

Art. 9º - No julgamento serão considerados os seguintes critérios de avaliação:  

 

DA PREMIAÇÃO 
Art. 09 - O II Concurso Parabenize Bagre oferece a seguinte premiação:  
 

PREMIAÇÃO 
VIDEO –                              R$ - 500.00 (Quinhentos Reais) 
FOTOGRAFIA -                 R$ - 300.00 (Trezentos Reais) 
MUSICA –                           R$ - 500.00 (Quinhentos Reais) 
POESIA –                            R$ - 300.00 (Trezentos Reais) 
ARTESANATO –               R$ - 300.00 (Trezentos Reais) 
PINTURA ARTISTICA – R$ - 500.00 (Quinhentos Reais) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO Mínima  Máxima 

I VIDEOS: Pertinencia no tema “minha cidade, Minha História”, 
Ciatividade,Qualidade Artistica e Estética, Qualidade de Imagem e 
Qualidade de Audio. 

5 10 

II FOTOGRAFIA: Beleza, Composição da imagem, Criatividade, 
Originalidade e tema proposto do concurso. 

5 10 

III MUSICA: Apresentação, afinação, ritmo, melodia, harmonia, 
arranjo, interpretação e sintonia da música com o tema “Minha 
Cidade Minha História” 

5 10 

IV POESIA: Tema Minha Cidade Minha História, criatividade, 
ortografia, gramática e a carga poética. 

5 10 

V ARTESANTO: Identidade, Qualidade do produto, inovação e criatividade 
do tema Minha cidade, minha história. 

5 10 

VI PINTURA ARTISTICA (tela, urbana, escultura, foto etc.) 
Criatividade, originalidade, técnica, beleza, dominio sobre o tema 
“Minha cidade, minha história.” 

5 10 
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DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 10º - O resultado final deste concurso e a solenidade para a entrega do 
prêmio serão realizados no aniversário de Bagre dia 25 de março de 2023 no 
complexo turístico praia da costa. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Art. 11º - Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora, 
Comissão Especial e servidores da SECULT. 
 
Art. 12º - A simples participação neste concurso implica na total concordância 
com o presente regulamento.  
 
Art. 13º - O participante que descumprir quaisquer dos termos deste 
Regulamento será desclassificado, não comportando recursos. 
 
Art. 14º - A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, 
pelo candidato, de todas as disposições deste regulamento.  
 
Art. 15º - Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste 
Regulamento.  
 
Art. 16º - Os vencedores autorizam, desde já, o uso gratuito de sua imagem em 
qualquer tipo de mídia e peças promocionais, para a divulgação do concurso, 
existente ou ainda a ser criada, sem qualquer ônus a SECULT 
 
Art. 17º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora cuja as 
decisões serão soberanas e incorrigíveis. 
 

Art. 18º - O presente Regulamento entrará em vigor a partir do dia 27 de 
fevereiro de 2023. 
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Concurso Parabenize Bagre 2023 
Ficha de Inscrição 

 
Nome do Candidato: __________________________________________________________ 
 
Data de nascimento _____/_____/____ 
 
Endereço:______________________________________________________________________ 
 
Bairro: ________________Cidade:________________ Telefone _____________________ 
 

RG Nº ___________________________CPF Nº_____________________ 
 
Categoria: 
(   ) Vídeo 
(   ) Fotografia 
(   ) Música 
(   ) poesia 
(    )Artesanato 
(    ) Pintura Artística 
 

Declaro que participação no concurso implica a plena aceitação das regras 
referidas no presente regulamento; 

 
Bagre________/______/2023 

 
 
 

 
_____________________________________________________________ 
Assinatura do Participante 
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