
 

REGULAMENTO OFICIAL – “MONSTERS OF ROÇA 9 “ 

  

  

O “Monsters of Roça 9ª” edição acontecerá no dia 06 de Setembro de 2014, no Clube Recanto 

dos Tamoios, sito a Rodovia dos Tamoios, km 34,5 – Paraibuna/SP, a partir das 12h. Serão 

realizadas apresentações de 09 (nove) bandas independentes e a apresentação de 01 (uma) 

banda de conhecimento nacional notório fechando o evento. 

Qualquer necessidade de alteração de data, local e formato do evento passará pelo crivo da 

Subcomissão Setorial para Assuntos do Monsters Of Roça, e será comunicado previamente aos 

interessados. 

  

 Das Inscrições: 

1- O “Monsters of Roça 9” receberá inscrições, de bandas de todas as vertentes do rock, punk, 

metal, grunge, blues, hard rock, progressive, “indie”, interessadas na divulgação de seu 

trabalho, mesmo aquelas que participaram nas edições anteriores.  

  

2 - As inscrições são gratuitas e limitadas, e estarão abertas de 01 a 30 de Maio de 2014.  

  

2.2 - Os interessados devem realizar sua inscrição em conformidade com este regulamento, 

encaminhando email para o endereço eletrônico monstersofroca9@gmail.com, devendo 

anexar o material previsto no item 2.3.   

 

2.3 – Material para inscrição  

 A) Preenchimento obrigatório de todos os campos da ficha de inscrição (Anexo I) mencionado 

no item 2.2 deste regulamento.  

B) Áudio da banda (em formato mp3)  

C) Release da banda;  

E) Vídeo – ao vivo, podendo ser de ensaio e sem edição (qualquer formato)  

2.4 – As inscrições serão realizadas no período de 01 a 30 de maio de 2.014. 

Do Processo de Seleção 

mailto:monstersofroca9@gmail.com


2.5 – A seleção das bandas que participarão do  “Monsters of Roça 9”, será realizada pelas 

Comissões Curadoras do “Monsters of Roça 9”, que poderão solicitar mais informações e 

materiais a qualquer momento como parte do processo de seleção. 

 

2.6 – Serão selecionadas para o “Monsters of Roça 9” um total de  09 (nove) bandas 

devidamente inscritas, que passarão pelo crivo  das Curadorias, sendo 05 (cinco) bandas do 

Município de Paraibuna e 04 (quatro) bandas de outros Municípios.  

2.7 – Serão responsáveis pela escolha das bandas que irão compor a grade de apresentação no 

“Monsters Of Roça 9” duas Comissões Curadoras, sendo que  as bandas de outros municípios 

serão selecionadas por uma Comissão formada por membros da CMS de Música da Fundação 

Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” e as bandas de Paraibuna serão selecionadas por uma 

Comissão formada por Profissionais ou Artistas do ramo convidados pela CMS de Música e 

Diretoria da Fundação Cultural. 

  

2.8 - O resultado da seleção será disponibilizado no site  

www.culturaparaibuna.org.br, no dia 16 de junho de 2014.  

  

Das Despesas: 

3 – Não haverá ajuda de custo de nenhuma espécie. Todas as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação decorrentes da participação serão de total responsabilidade das 

bandas selecionadas.  

 

3.1 – No caso de cancelamento ou interrupção do evento por caso fortuito ou força maior que 

impeça a realização do show, as bandas não serão ressarcidas por eventuais despesas.  

  

Do Objetivo: 

4 - Não há premiação, o “Monsters of Roça 9” tem o objetivo de divulgação, intercambio 

cultural, interação e formação de público  dos grupos inscritos.  

 

Do Repertório e Direitos Autorais:  

 5- O repertório de cada banda é de livre escolha, sendo ela a responsável pelos tributos que 

possam incidir referente a direitos autorais, direito de imagem entre outros.  

  

http://www.culturaparaibuna.org.br/


6 – As bandas selecionadas para o “Monsters of Roça 9”automaticamente cederão os direitos 

autorais e de imagem para efeitos de divulgação do festival.  

 

  Da Apresentação: 

7 - As bandas terão tempo total de 1h00 (uma hora) entre montagem, posicionamento e 

apresentação.  

7.1 – Haverá equipe técnica de áudio, iluminação e produção no auxilio das bandas antes, 

durante e após o tempo de apresentação. 

  

Do Equipamento:  

  

8 - As bandas deverão ter o equipamento pessoal mínimo para a apresentação, ou seja:  

 instrumentos, pedais de efeito, acessórios, estantes para bateria e geral, cabos, pratos 

de bateria, pedal de bumbo, caixa, transformadores, etc.  

  

9- Serão fornecidos 02 amplificadores de guitarra, 01 amplificador de contrabaixo, 01 Shell 

Pack  de bateria (01 bumbo, 02 tons e 01 surdo). Caso a banda tenha percussionista(s) o 

equipamento será de responsabilidade da mesma.  

  

Das Bandas e Equipe de Apoio:  

  

10 – As bandas que participarão do festival serão devidamente credenciadas.  

10.1 – O espaço de camarim e staff estará exclusivamente reservado aos integrantes 

credenciados.  

  

11 - Fotógrafos e cinegrafistas das próprias bandas não poderão subir ao palco para registro da 

apresentação.  

  

Dos Casos Omissos 

13- Os casos omissos serão tratados, com soberania, pela Subcomissão Setorial para Assuntos 

do Monsters Of Roça, vinculada a CMS de Música. 



IMPORTANTE:  

  

Para esclarecer dúvidas e obter maiores informações sobre o Festival as bandas deverão 

consultar o site www.culturaparaibuna.org.br ou entrar em contato com a produção pelo e-

mail: cultural@culturaparaibuna.org.br, ou ainda pelo telefone:  

0xx(12) 3974 - 0717.  

  

  

Ao se inscrever, a banda concorda com os termos deste regulamento.  

Leia-o com muita atenção.  

 

 

 

Paraibuna, 22 de abril de 2.014 

 

 

 

 

______________________________ 

Fábio Tadeu Cunha da Rocha  

Diretor Presidente 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

MONSTERS OF ROÇA IX 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Banda: 

 

Gênero: 

 

Responsável pela banda: 

 

Cidade: 

 

Telefone: 

 

E-mail: 

 

Integrantes Instrumentos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Estou ciente e concordo com o regulamento do Monsters of Roça IX 

 

_______________________________________ 

Responsável: 

RG: 


