
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE CASAL DOS FOLGUEDOS 

DE UNIÃO – PIAUÍ - 2022 

REALIZAÇÃO 



1.0 – Da Realização do Evento   

1.1 – O Evento Casal dos Folguedos de União 2022 é um evento promovido pela 

Prefeitura Municipal de União através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

com apoio da Secretaria Municipal de Educação que será realizado no dia 9 de julho 

de 2022, a partir das 20h 00min no Parque Beira Rio;   

1.2 - O evento tem por objetivo a escolha democrática e participativa de jovens casais 

que irão representar o nosso município durante a realização do XXº Encontro de 

Folguedos de União - Piauí.   

2.0 - Das Inscrições   

2.1 – As inscrições para o concurso Casal dos Folguedos de União 2022 terão início no 

dia 04/07/2022 e término dia 06/07/2022; 2.2. As inscrições dos candidatos serão 

realizadas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de União, no horário de 08:00 h 

às 14:00 h, ou através   

2.3 – Para fins de efetivação da inscrição deverá ser anexada à ficha de inscrição 

documento comprobatório de naturalidade unionense, que poderá ser um ou mais dos 

seguintes: RG, Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência, Título de Eleitor 

ou Declaração Escolar.   

2.4 – Serão aceitas a inscrição de casais com naturalidade unionense e/ou residentes no 

município devidamente comprovada, e com idade mínima de 15 anos e máxima de 25 

anos completos até a data de realização do desfile;  

3.0 - Dos critérios de Julgamento   

3.1 – Os casais serão analisados pelo público presente no evento, pelos seguintes critérios: 

I. Beleza;   

II. Desenvoltura;   

III. Interação com o Público;   

IV. Criatividade na execução dos Trajes.   



4.0 - Do Traje   

4.1 – Os casais irão se apresentar como segue:   

 

I -  Traje Típico Estilizado: composto por vestimenta típica junina reinventada que 

que caracterize a tradição junina. 

5.0 – Da Eleição   

5.1 – O Público presente no evento de escolha do Casal dos Folguedos de União 2022, 

elegerá através de aclamação popular, onde o apresentador irá consultar o grande público a 

respeito de sua preferência;   

6.0 - Das responsabilidades dos candidatos  

 
6.1 - Os candidatos se comprometem em, a partir do momento de sua inscrição estarem de 

acordo com todos os itens previstos neste regulamento;   

6.2 - Será punido com desclassificação qualquer ato de ofensa ou insubordinação por parte 

dos candidatos, pais, responsáveis ou membros de torcidas organizadas dirigida aos 

organizadores do evento e ao processo de eleição do mesmo, sendo intolerável qualquer 

comportamento antiético, preconceituoso ou que ataque contra à honra e integridade física 

dos organizadores do evento; 

7.0 - Da premiação   

7.1 - Será premiado o Casal que obtiver maior aclamação popular pontuação na 

categoria Casal dos Folguedos de União 2022 com o seguinte valor:   

I. 1º Lugar – R$ 1.500, 00 (Um Mil e Quinhentos Reais)   
 

8.0 - Dos critérios de desempate   



8.1 - Em caso de empate o resultado será definido através de aclamação popular, 

onde o apresentador irá consultar o grande público a respeito de sua preferência;   

9.0 - Dos casos Omissos   

9.1 - Os casos que, por ventura não estiverem especificados neste regulamento, serão 

devidamente solucionados pela organização do evento;  

 

União(PI), 04 de Julho de 2022 

 

 

Comissão Organizadora do Evento 

 

 


