
   

Regulamento do Desfile Festivo ao Aniversário de Lindolfo Collor – 2023

1.   O  Desfile  tem  por  objetivo  resgatar  a  tradição  dos  festejos

comemorados pelo aniversário do município, que neste ano comemora 31

anos.

2.  O Desfile será realizado no dia 25 de Março de 2023, às 11h com os

seguintes horários e percursos:

 A partir das 10h– Concentração junto à praça municipal Eugen Behne,

Bairro Boa Vista.

 11h – Saída.

 Percurso: Ruas da cidade

 Saindo  do  Bairro  Boa  Vista,  os  caminhões  farão  um  percurso  pela

Avenida Capivara, passando pelos seguintes bairros: 

Bairro Feldman (sentido centro)

Bairro Nova esperança (sentido Capivarinha)

Bairro Capivarinha (sentido 48 Baixa)

Bairro 48 Baixa (sentido Centro) 

Finalizando o trajeto próximo ao Ginásio Municipal Herbert Oscar Enzweiler

 12:30h (ou assim que encerrar o percurso) – Dispersão: Os caminhões

deverão estacionar próximos ao Ginásio Municipal Herbert Oscar Enzweiler,

Centro, ao lado da casa enxaimel localizada logo depois da ponte.

3. Critérios a serem observados e respeitados para o bom andamento do

desfile:



3.1  Os caminhões inscritos  deverão estar  no  local  da  concentração até  as

12h30min. 

3.2 Os caminhões deverão estar decorados com as festividades do aniversário

de Lindolfo Collor, entre outros e poderão ter barril de chope, cerveja em lata,

comidas típicas, não podendo nenhum alimento ser frito, assado ou cozido em

cima do caminhão.

3.3 Os  caminhões  podem  ter  sonorização  (bandinha  típica  alemã  ou  som

mecânico) em cima dos veículos. Durante todo o trajeto do desfile os estilos

musicais podem ser variados, contanto que representem a cultura local e não

contenham versos ofensivos,  sexistas, machistas, racistas ou homofóbicos e

respeitando os limites sonoros. 

3.4 Cada caminhão deverá apresentar, no mínimo, um (1) líder. (representante)

3.5 O número de pessoas nos caminhões fica limitado à capacidade/tamanho

do caminhão - toco até 33 pessoas, truck até 45 pessoas, modelos menores

que estes, até 25 pessoas.

3.6 Os caminhões deverão estar identificados com o nome do grupo fixado na

frente do veículo.

3.7  Os  caminhões  deverão  possuir  lixeira,  ficando  expressamente  proibido

jogar lixo para fora do caminhão.

3.8 Os caminhões devem ter proteção (guarda corpo) nas laterais e na parte de

trás dos veículos de no mínimo 1,05m de altura, sendo esta proteção feita em

material resistente (ferro, madeira) que não se desloque, com o peso do corpo

dos participantes. 

3.9 É proibida a descida de participantes do caminhão durante o desfile.

3.10 A ordem de saída dos caminhões será de acordo com a ordem de entrega

da inscrição.



3.11  Os  caminhões  devem  respeitar  o  percurso  estabelecido  para

concentração, desfile e dispersão, não sendo permitidas ultrapassagens, nem

paradas durante o percurso, sempre prezando pelo bom andamento do desfile.

3.12 Ao  final  do  desfile  os  caminhões  poderão  ficar  estacionados  nas

redondesas  da  casa  enxaimel,  perto  do  Ginásio  Municipal  Herbert  Oscar

Enzweiler-  Centro,  desde  que  os  mesmos  tenham  assinalado  na  ficha  de

inscrição a necessidade de espaço neste ao local.

3.13 Podendo manter os veículos neste local até 01 hora a contar da chegada

neste espaço. Após isto, os caminhões devem se retirar. 

3.14  É proibido, aos menores de 18 anos, consumir bebidas alcoólicas nos

caminhões,  sob  pena  de  desclassificação  e  responsabilidade  total  dos

responsáveis pelos caminhões.

3.15  Fica  expressamente  proibido  lançar  fogos  de  artifício  de  cima  dos

caminhões.

4. NÃO PARTICIPARÁ DO DESFILE o caminhão que não estiver de acordo

com  este  regulamento,  apresentar  problemas  de  poluição  ambiental  e/ou

segurança. 

5.  Cada  grupo  deverá  possuir  um  líder  para  representar  a  equipe  junto  a

Comissão  Organizadora,  o  qual  será  responsabilizado  civil  e  criminalmente

pela disciplina e segurança da Equipe.

6.  O motorista  do  caminhão será responsabilizado civil  e  criminalmente,  se

ingerir bebida alcoólica ou apresentar sintomas de embriaguez, não respeitar

normas estabelecidas neste regulamento; e/ou as normas de trânsito.

7. A Comissão Organizadora e a Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor não se

responsabilizam por acidentes ocasionados por falta de segurança e disciplina

dos participantes.

8. As fichas de inscrições poderão ser solicitadas a partir do dia 6  de fevereiro,

através  do  fone/whats  (51)99555-7919  (SMEL)  e  deverão  ser  entregues



presencialmente entre os dias 13 a 17 de março de 2023, das 8h às 11h e das

13h às 16h na sala da SMEL, localizada no Centro Comercial Arno Ellwanger,

na Av. Capivara, 1314, Centro. As inscrições podem ser feitas no local dentro

desse prazo de inscrição ou antes.

9. Haverá prêmio para o caminhão mais enfeitado,  sendo que o caminhão

que  não  cumprir  com  o  regulamento  não  receberá  a  premiação  de

participação.

10. Apremiação será entregue no dia 26 às 17 horas para o caminhão mais

enfeitado e para os demais de participação, sendo os critérios de avaliação:

 Representação do Município de Lindolfo Collor, em alusão ao 31 anos

de emancipação.

 Criatividade e Beleza, englobando: diversidade de materiais utilizados

para  a  confecção  do  caminhão,  destaque  de  produtos,  harmonia  de

cores e formas.

11. Haverá,  no  local  de  concentração  e  ao  longo  do  trajeto,  em  pontos

estratégicos, pessoas que estarão observando e avaliando o cumprimento das

regras estabelecidas no regulamento.

12. Qualquer outra situação não mencionada neste regulamento será decidida

pela Comissão Organizadora.

13. Este  regulamento  dispõe sobre  as  normas gerais  do  desfile,  a  simples

entrega/envio da ficha de inscrição pelo responsável da equipe dá total ciência

e concordância do mesmo, com todos os seus artigos e disposições.

14.  Todo e qualquer  custo  com materiais  para  a  montagem da decoração,

assim como comes, bebes, sonorização ficará a cargo de equipe participante.

15. Na simples participação no evento, os participantes estarão de acordo em

ter o uso da sua imagem e seus dados utilizados em todo e qualquer material

de divulgação da Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor.



16.  A  inscrição  de  qualquer  equipe  estará  sujeita  ao  atendimento  das

disposições do presente Regulamento.

COMISSÃO ORGANIZADORA – 2023.

       Lindolfo Collor, 31 de janeiro de 2023.


