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REGULAMENTO DA 1ª MOSTRA LAMBATERIA DE VERÃO DE MÚSICA 

 
 
DA REALIZAÇÃO 

 
A Lambateria promoverá a Iª MOSTRA DE MÚSICA LAMBATERIA DE VERÃO, que será exibida em julho de 2021, nos 
canais e redes sociais da Lambateria. A transmissão da mostra é gratuita. 
 
DO OBJETIVO 

• Dar visibilidade e divulgar a cultura paraense, valorizando e divulgando a música paraense dançante; 
• Apoiar artistas que seguiram produzindo cultura, mesmo durante a pandemia, e que não puderam tocar, respeitando 
as normas de segurança; 
• Valorizar e incentivar a formação de público para a música paraense; 
• Promover uma renovação da música paraense ao abrir espaço para novos artistas divulgarem seu trabalho e também 
permitirem que tenham um single para ajudar na consolidação de seu trabalho na cena musical; 
• Movimentar o mercado musical paraense que segue impactado pela pandemia ao contratar profissionais locais; 
• Levar ao público paraense um conteúdo cultural de qualidade que valoriza e promove o orgulho de nossa cultura. 
  
DO OBJETO 
• Este chamamento prevê a seleção de 1 (um) ARTISTA/BANDA que tenha um repertório composto por música 
dançante latino-amazônica, tais como Brega, Carimbó, Lambada, Guitarrada, Merengue, Tecnobrega, etc, com ao 
menos 3 músicas autorais, que tenha interesse de gravar uma live show de 45 minutos em Belém, para compor a 
programação da 1ª Mostra de Música Lambateria de Verão. A live terá um formato de programa com uma 
apresentadora que irá entrevistar a atração entre as músicas e será exibido nos canais/redes sociais da Lambateria.  
 
• Serão selecionados somente conteúdos de CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA LIVRE destinados a todos os públicos. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO 
• Poderão se inscrever ARTISTA/BANDA, residente e domiciliada no estado do Pará com atuação na música na condição 
de autor e/ou responsável pela proposta inscrita por meio de formulário de inscrição on-line. 
 

• O ARTISTA/BANDA deve ter um repertório composto por música dançante latino-amazônica, tais como Brega, 
Carimbó, Lambada, Guitarrada, Merengue, Tecnobrega, etc. 
 
• Os interessados deverão apresentar, ao menos, 03 músicas autorais, sendo que uma música precisa ter sido gravada. 
O material pode ser apresentado com gravação de estúdio, live ou registro de show. 
 
• O repertório precisa ter CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA LIVRE, destinado a todos os públicos. 
 
• Ter feito ao menos uma live durante a pandemia. 
 
• A formação máxima da atração é de até quatro integrantes. 
 
• Os inscritos que atenderem os critérios técnicos e artísticos serão avaliados por um júri de três profissionais ligados à 
cena musical paraense. A atração selecionada será divulgada no dia 30 de maio nas redes da Lambateria. 
 
• Serão analisados os inscritos que preencherem o formulário disponível no link: 
https://forms.gle/hNraGh3uiLheUGeR9.  
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• A gravação da live show em formato de programa com música e entrevista será em junho de 2021, em Belém, em 
local e data a confirmar, obedecendo às orientações de segurança e saúde impostas pela Secretaria Estadual da Saúde, 
bem como pela Organização Mundial da Saúde por conta da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 
 
• A atração selecionada se dispõe a gravar conteúdo da Mostra para redes sociais, visando a divulgação do projeto e 
autoriza desde já a organização da Mostra a divulgar todo o conteúdo registrado durante a gravação em meios de 
comunicação. 
 
DA FORMAÇÃO  
Modalidade: Solo/Dupla ou Banda com até 4 integrantes. 
 
DAS APRESENTAÇÕES 
• A atração selecionada fará uma apresentação musical com duração de 45 minutos, incluindo músicas autorais, e que 
será entrecortada por entrevista. 
• O repertório musical da apresentação precisa ter a classificação livre. 
 

 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 18 a 24 de maio de 2021 por preenchimento de formulário que, 
juntamente com o regulamento, estão disponíveis no site: www.lambateria.com. Informações: Lambada Produções – 
(91) 98026-1595.  
 
DO VALOR DAS INSCRIÇÕES: 
Gratuito 
 
DA PREMIAÇÃO 

• A atração selecionada receberá R$ 800 (oitocentos reais) a ser pago até 1 dia útil após a gravação do programa 
mediante a assinatura do termo de cessão de imagem de todos os integrantes da banda. O pagamento será realizado 
via PIX ao responsável pela atração.  
• A atração selecionada irá gravar um single no estúdio Caverna do Barbudo com produção de Félix Robatto. 
• A Lambada Produções irá disponibilizar o serviço de assessoria de imprensa para o lançamento do single. 
 
DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
• A Organização da Iª Mostra de Música Lambateria de Verão será responsável pelo equipamento de som e gravação 
da Mostra, cabendo à atração vencedora levar seus instrumentos musicais. 
• Todas as despesas dos músicos com relação à hospedagem, alimentação, passagens, traslados serão por conta e 
responsabilidade da atração selecionada. 
 
 
A Iª MOSTRA DE MÚSICA LAMBATERIA DE VERÃO  é um projeto selecionado pelo Edital de Multilinguagens – Lei Aldir 
Blanc Pará, com apoio da Secult/ Governo do Estado, da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo / 
Governo Federal. 
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