Abertas as inscrições para a fase nacional do
Canta Mariana - Festival da Canção

Os interessados em participar da 3ª edição do Canta Mariana - Festival da Canção já podem se
inscrever. Estão abertas as inscrições para a fase nacional até o dia 21 de junho. Para isso, basta
acessar festivaldacancao.mariana.mg.gov.br e conferir o regulamento.
Para essa fase serão selecionadas 15 canções para disputar a semifinal, junto as 5 selecionadas na
1º etapa, que foi direcionada exclusivamente para compositores marianenses. Em sua terceira
edição, o evento homenageará o cantor e compositor brasileiro, Nelson Gonçalves, em comemoração
ao centenário do seu nascimento.
Para o prefeito Duarte Júnior, o evento tem desdobramentos que vão além do estímulo à produção
musical. “O Festival da Canção vai revelar novos talentos, e esperamos que ele incentive
compositores a mostrarem seus trabalhos. Mas, além disso, tem um ganho que é para toda a
comunidade ao reviver a tradição dos festivais e todo o sentimento e movimentação que existe em
torno deste tipo de evento. Certamente, será um estímulo para a cultura e também para a economia
aquecendo o nosso turismo, por ser um evento de abrangência nacional”, disse.
PREMIAÇÃO – O primeiro lugar receberá R$ 12 mil, o segundo lugar, R$ 8 mil, e o terceiro lugar,
R$ 5 mil. Na categoria Melhor Intérprete, o prêmio é de R$ 2,5 mil. Haverá também Menção
Honrosa do 4º ao 10º lugar e certificado de participação para as músicas classificadas. Além da
premiação acima, a Secretaria de Cultura oferece auxilio no custeio de deslocamento, alimentação e
outras necessidades dos participantes através do Prêmio Incentivo.
SOLIDARIEDADE – Além de reconhecer e incentivar o gosto pela Música Popular Brasileira, a 3ª
edição do Canta Mariana terá uma proposta solidária. No ato da inscrição, o participante deverá
doar R$15. O valor será direcionado a instituições filantrópicas da cidade, conforme reunião entre
elas.
Para a diretora da Casa Lar Estrela, uma instituição que oferta atividades socioeducativas para
crianças e adolescentes, Cristina Pereira, a ação é uma ótima iniciativa. “É uma ideia muito boa que
vem de encontro a demandas financeiras das instituições que nesse tempo de crise tem dificuldades
de ampliação de sua receita. Ações como essa demonstra que existem alternativas que favorecem a
continuidade de oferta de atividades a crianças e adolescentes” disse a diretora.
1ª FASE – Entre os dias 23 e 25 de maio aconteceu a 1º fase do Festival da Canção, apenas para
compositores marianenses, na Praça Minas Gerais, em Mariana. De todas as canções inscritas, 5 se
classificaram para a fase nacional, sendo:
1º - Ouvindo a Chuva Cair – composição de Alcides das Dores Ramos
2º - Só Quero Te ver Feliz - composição de Matheus Isaías Santos Ribeiro
3º - Ela é Demais - composição de Gustavo Henrique Soares Campelo

4º - As Meninas de Minas – composição de Roberto de Lima
5º - Hey Amigo - composição de Lucas Fernando Ferreira Leite
Essas canções serão apresentadas para um júri criterioso nos dias 18, 19 e 20 de julho, durante
a fase nacional do Festival da Canção.
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