
ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS BANDAS INSCRITAS PARA O ROCK NA 1 

PRAÇA GUABIRUBA 2022. No dia vinte de maio de dois mil e vinte e dois se reuniram na 2 

sede da Fundação Cultural de Guabiruba os seguintes membros solicitados previamente conforme 3 

edital: • 01 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura de Guabiruba – Vadislau 4 

Schmitt Jr.; • 01 (um) representante do Conselho Municipal de Turismo de Guabiruba – Edemar 5 

Kaust • 01 (um) representante da Orquestra Municipal de Guabiruba – Marcelo Heckert, para a 6 

análise e seleção das inscrições recebidas para o Rock na Praça 2022. No ato, foram recebidas e 7 

protocoladas onze inscrições, do qual que seriam disponibilizadas apenas sete vagas com horários 8 

determinados para comporem a programação do evento que será realizado no dia onze de junho. 9 

A classificação por ordem de apresentação foi elencada conforme critérios pré-determinados em 10 

edital, sendo: Qualidade artística e técnica nas músicas apresentadas; Qualidade artística dentro 11 

de sua proposta estilística; Produção de conteúdo artístico/musical (áudio ou vídeo) inédito nos 12 

últimos dois anos (álbum, EP, single), ou repertório autoral inédito no Rock na Praça. A 13 

divulgação do resultado final será feita através dos portais oficiais da Fundação Cultural e 14 

Prefeitura Municipal de Guabiruba no dia vinte e cinco de maio. A Comissão partindo destas 15 

premissas garantiu a diversidade na programação, buscando eleger representantes de vários 16 

gêneros do segmento Rock e movimentos musicais. Buscando também o equilíbrio entre artistas 17 

emergentes e artistas já revelados para o público. Lista de Aprovados por horário e vaga: 1 – 18 

13h00 Banda Os Caras & Banda Symytéryo / 2 – 14h00 Morenas Azuis / 3 – 15h00 Banda 19 

Salamandra Rock / 4 – 16h00 Lost Pines / 5 – 17h00 Cultz & The Rebelz / 6 – 18h00 Raging 20 

War / 7 – 19h00 Memphis Rock. Demais detalhes de contratação e informações para as bandas 21 

ficarão a cargo da Fundação Cultural. Após este, o encontro se deu por encerrado, assim como 22 

esta ata lavrada por mim, Jenifer Schlindwein e assinada pelos demais presentes. 23 

Guabiruba, 20 de maio de 2022. 24 

 25 

 26 

_______________________ 27 

Jenifer Schlindwein 28 


