
32ª SCHÜTZENFEST – 2022
CONCURSO REALEZA da 33ª Schützenfest 

REGULAMENTO

REGULAMENTO DO CONCURSO ESCOLHA DA REALEZA PARA 33ª SCHÜTZENFEST

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS

Art.  1º O  CONCURSO  visa  eleger  a  Rainha,  1ª  Princesa  e  2ª  Princesa  da  33ª  edição  da
Schützenfest.

Art.  2º  O CONCURSO será  organizado pela  CCO – Comissão Central  Organizadora da 32ª
Schützenfest e regido pelo presente Regulamento.

Art. 3º As candidatas eleitas representarão a Schützenfest, a partir do dia 21 de novembro de
2022, em festividades, em cerimônias oficiais e em eventos de interesse específico da CCO, a
convite de entidades ou de outros municípios, até o último final de semana da 33ª Schützenfest
(edição 2023), quando então será eleita a Realeza 2024 (34ª Schützenfest).

CAPÍTULO II – DAS REPRESENTANTES DAS SOCIEDADES NO CONCURSO

Art.  4º As  Sociedades  e  Clubes  de  Tiro  integrantes/credenciadas  para  participar  da  32ª
Schützenfest,  deverão  designar  uma representante  que  participará  do  Concurso,  aceitando  e
respeitando os critérios estabelecidos no presente regulamento.

Parágrafo único. A designação da candidata das Sociedades e Clubes de Tiro
será efetivada por meio da assinatura do presidente na ficha de inscrição (ANEXO I).

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES

Art. 5º O período de inscrições acontecerá de 20 de setembro a 5 de outubro de 2022 ficando as
fichas à disposição para análise e/ou impugnação a partir da data final por um prazo de 02 (dois)
dias úteis. Após este período, considerar-se-ão oficialmente inscritas todas as candidatas.

§ 1º O período de inscrições considera o tempo necessário para a confecção dos
trajes utilizados no concurso, bem como outras providências.

§  2º Local  das  Inscrições:  Secretaria  de  Cultura,  Esporte  e  Lazer  (SECEL),
localizada na Rua Gustavo Hagedorn, 636, Bairro Nova Brasília, (ARENA Jaraguá), com Vera de
Tofol.  Informações  pelo  telefone  (47)  3270  4300  /  (47)  3270  4300,  ou  ainda  pelo  e-mail:
cco.schutzenfest@jaraguadosul.sc.gov.br.

§ 3º As impugnações deverão ser apresentadas por escrito e protocoladas na
SECEL, no endereço especificado no § 2º deste artigo.
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CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO DAS CANDIDATAS

Art. 6º Para participação, as candidatas deverão preencher os seguintes requisitos:

I – Ter idade mínima de 18 anos até a data do concurso (dia 18.11.2022);
a) Não serão aceitas candidatas emancipadas. 

II  –  Ter  vínculo  com  alguma  sociedade  ou  clube  de  tiro  participante  da  32ª  Schützenfest
atendendo a pelo menos 1 (um) dos critérios abaixo:

a) Ser associada, ou,
b) Ter parentesco consanguíneo com associado da sociedade que representa (filha, neta
ou sobrinha) e obrigatoriamente o associado deverá ser filiado pelo menos seis meses
antes da inscrição da candidata.

III – Ser solteira e não ter filhos;

IV – Apresentar no ato da inscrição, fotocópia dos seguintes documentos: Carteira de Identidade
(RG) e CPF ou Certidão de Nascimento e comprovante de residência. 

CAPÍTULO V – DO TRAJE E DA MAQUIAGEM DAS CANDIDATAS

Art. 7º O traje para o concurso será típico germânico e será fornecido gratuitamente a todas as
candidatas. O modelo será padronizado, podendo as cores serem diferenciadas, determinadas
por sorteio e não sendo permitida a troca.

Art.  8º As  candidatas  poderão  utilizar  os  serviços  de  cabeleireiro  e  de  maquiagem  de  sua
preferência, obedecendo as regras que serão entregues no primeiro ensaio antes do concurso,
com explicações e detalhamentos necessários.

§  1º As  candidatas  receberão  por  escrito  todas  as  orientações  e  regras  de
participação com protocolo de recebimento.

§ 2° Os custos dos serviços de cabeleireiro e de maquiagem para o concurso,
serão pagos pela Sociedade de cada candidata.

§ 3º A candidata deverá se apresentar devidamente trajada, com o traje típico
oficial, maquiada, no dia 18 de novembro, no parque Municipal de Eventos uma hora antes do
horário da programação do concurso.

Art.  9º As  candidatas  responsabilizar-se-ão  pelo  calçado,  que  deverá  ser  de  cor  preta,  não
podendo ser salto agulha e bico fino.

Art. 10 Os custos da esmaltação das unhas serão pagas pela candidata. Não aceita-se esmaltes
escuros. Somente cores pasteis e claras como: rosinha, branco, bege, ou mesmo transparente.

2



32ª SCHÜTZENFEST – 2022
CONCURSO REALEZA da 33ª Schützenfest 

REGULAMENTO

As candidatas receberão orientações complementares no(s) dia(s) do(s) ensaio(s), cuja(s) data(s)
será(ão)  informada(s)  para  todos  os  presidentes  (por  meio da  ACSTVI)  e  candidatas  via
whatsApp. 

Paragrafo único. No(s)  ensaio(s)  as candidatas deverão trazer o sapato que
usarão durante o concurso.

Art. 11 As candidatas responsabilizar-se-ão pelas meias, que deverão ser na cor branca.

Art. 12  As candidatas que não seguirem as regras estabelecidas, poderão ser desclassificadas
antes do concurso, após diligências realizadas pela CCO.

CAPÍTULO VI – DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 13 O corpo de jurados será formado a critério da Comissão Central Organizadora da 32ª
Schützenfest,  por pessoas que preferencialmente não residam em Jaraguá do Sul  e que não
integram os clubes e sociedades e respectivas candidatas inscritas no concurso.

§ 1º A Comissão Central Organizadora da festa instituirá a comissão julgadora do
concurso a ser integrada por pessoas de reconhecida capacidade, conhecimento e aptidão para
julgar os critérios estabelecidos. 

§ 2º À decisão proferida pela Comissão Julgadora não caberá recurso.

CAPÍTULO VII – DO JULGAMENTO E DA APURAÇÃO

Art. 14 O concurso será realizado no dia 18 de novembro de 2022, sexta-feira, com início previsto
para as 21h, no Pavilhão “A” do Parque Municipal de Eventos.

Parágrafo Único. O horário previsto está sujeito a alteração,  e,  nesse caso,
haverá ampla divulgação.

Art.  15 Os jurados avaliarão  as  candidatas  através da ficha  individual  entregue  no início  do
concurso, apontando notas de 5 (cinco) a 10 (dez), com intervalos decimais de 0,25 (zero vírgula
vinte e cinco), nos seguintes quesitos:

I – Beleza facial;
II – Comunicação e expressão verbal;
III – Simpatia;
IV – Elegância e desenvoltura de passarela.

Art. 16 Na apuração serão descartadas, de cada candidata, a nota máxima e a nota mínima,
apontadas pelos jurados, nos quesitos referidos nos incisos I a IV do Art. 14., sendo considerado o
resultado final, a soma das notas restantes.
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Art.  17 Serão  declaradas  eleitas  as  3  (três)  candidatas  que  somarem  as  maiores  notas,
obedecendo a classificação em ordem decrescente:

I – 1º Lugar – RAINHA da 33ª Schützenfest;
II – 2º Lugar – 1ª PRINCESA da 33ª Schützenfest;
III – 3º Lugar – 2ª PRINCESA da 33ª Schützenfest.

Art. 18 Em caso de empate, será vencedora a candidata que obtiver as maiores notas em beleza
facial, comunicação e expressão verbal, simpatia e elegância e desenvoltura de passarela, nesta
ordem.

Art. 19 A apuração será realizada por integrantes da Comissão Central Organizadora, ou pessoas
indicadas por ela e, para garantia da transparência e lisura do concurso será indispensável a
presença de fiscais, um para cada candidata/sociedade integrante da 32ª Schützenfest a serem
indicados na ficha de inscrição das candidatas e que deverão fazer parte da diretoria da referida
Sociedade e/ou Clube de Tiro. Qualquer dúvida ou questionamento a respeito do processo de
apuração deverá ser apresentada de imediato e sanada pela coordenação do concurso. 

§  1º O  questionamento  em  questão  refere-se  única  e  exclusivamente  ao
processo  de  apuração  das  notas,  não  cabendo  recurso  à  decisão  proferida  pela  Comissão
Julgadora.

§ 2º As fiscais ficam proibidos de fazer uso de aparelho celular, não podendo
sair da sala de processamento de dados até o anúncio da escolha da rainha e princesas, pois
caso isso ocorra, o fiscal não poderá mais entrar na referida sala. Além disso, fica expressamente
proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos referidos fiscais durante o processo de escolha.

Art. 20º Os presidentes das sociedades poderão solicitar a classificação da candidata de sua
respectiva  Sociedade  e/ou  Clube  de  Tiro,  na  semana  seguinte  ao  concurso,  mediante
agendamento com a coordenação do concurso.

CAPÍTULO VIII – DA PREMIAÇÃO

Art. 21 A premiação se dará, respeitando a classificação do julgamento, da seguinte forma:

I – 1º Lugar – RAINHA da 33ª Schützenfest – prêmio no total de 16 UPMs;

II – 2º Lugar – 1ª PRINCESA da 33ª Schützenfest – prêmio no total de 15 UPMs;

III – 3º Lugar – 2ª PRINCESA da 33ª Schützenfest – prêmio no total de 14 UPMs.

Paragrafo Único. O valor da Unidade Padrão Municipal – UMP, para o exercício
de 2022 é de R$ 220,64.
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CAPÍTULO IX – DAS OBRIGAÇÕES DAS CANDIDATAS

Art. 22 As candidatas deverão ter conhecimento, sobretudo, da história da sociedade e/ou clube
de tiro que representa, bem como da história da Schützenfest.

Art. 23 As candidatas deverão OBRIGATORIAMENTE participar dos eventos e atividades oficiais
alusivos a 32ª Schützenfest. Bem como:

I – durante a festa, participar de todas as atividades consideradas no edital de credenciamento
das sociedades como, a cerimônia de abertura, as premiações, desfiles, entre outras. 
III – em outros eventos ou atividades, quando convocadas pela CCO; e,
IV  –  cumprir  a  escala  de  trabalho  durante  a  festa  a  ser  estabelecida  pela  coordenação  do
concurso.

§  1º As  candidatas  receberão  as  informações  com a  definição  dos  locais  e
horários dos eventos e das atividades, sempre em tempo hábil e a produção (cabelo, maquiagem
etc) fica por conta de cada candidata e sua respectiva Sociedade e/ou Clube de Tiro.

§  2º As  candidatas  devem,  obrigatoriamente,  usar  traje  típico  germânico  em
todas as atividades acima discriminadas.

Art. 24 Não será permitido as candidatas se fazerem acompanhar de seus amigos, namorados,
noivos, companheiros ou congêneres, quando estiverem cumprindo os eventos e atividades para
as quais foram convocadas.

Art. 25 As candidatas não poderão consumir nem tirar fotos com bebidas alcoólicas, assim como,
será proibido o uso de cigarros, drogas ou congêneres bem como o uso de piercings durante o
Concurso  e  quando  estiverem  cumprindo  os  eventos  e  atividades  para  as  quais  foram
convocadas.

Art. 26 A candidata fica ciente da responsabilidade, se eleita, dos compromissos assumidos com a
33ª  Schützenfest,  ficando a  seu encargo as negociações junto a  entidade/empresa/instituição
onde estuda e/ou trabalha para sua liberação para cumprimento das obrigações junto à festa.

CAPÍTULO X – DAS ELEITAS

Art. 27 A Rainha, a 1ª Princesa e a 2ª Princesa, eleitas, receberão no ato de coroação, coroas e
as  faixas  de  sua  graduação  que  deverão,  obrigatoriamente,  usar  para  representar  a  33ª
Schützenfest.
 
Art.  28 As  eleitas  também receberão da festa,  traje  típico  germânico que deverá  ser  usado,
exclusivamente, em eventos e outras atividades, para representar a 33ª Schützenfest.
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§ 1º Os trajes poderão ser confeccionado sob a responsabilidade da Comissão
Central Organizadora ou mesmo poderão ser os que já tenham sido utilizados em outras edições
da festa.

§ 2º O traje também comporá uma manta de cor branca, para ser usada em dias
mais frios.

§ 3º Os demais itens relativos ao traje deverão respeitar os Art. 9º e o Art. 10.
deste regulamento.

§  4º Os  trajes  não  poderem  ser  alterado  ou  acrescidos  de  detalhes,  sem
autorização da Comissão Central organizadora. 

Art. 29 Os trajes ficarão de posse das eleitas que deverão devolver para a Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul, após o encerramento do mandato, acompanhados
das mantas.

Art. 30 As eleitas deverão seguir as orientações deste regulamento. 

Art. 31 As eleitas deverão OBRIGATORIAMENTE participar dos eventos e atividades, alusivos à
33ª Schützenfest, conforme descrito no Art. 3º deste regulamento.

Art. 32 Sempre que convocadas pela Comissão Central Organizadora, será oferecido às eleitas,
os serviços de cabelo e maquiagem em salão a ser designado/contratado pela comissão. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade de outros serviços, como, manicure,
pedicure, sobrancelha dentre outros, os mesmos correrão por conta das eleitas e deverão ser
feitos em outros dias e horários que não os marcados para os serviços pagos pela Municipalidade.

Art.  33 Não  será  permitido  as  eleitas  se  fazerem acompanhar  de  seus  amigos,  namorados,
noivos, companheiros ou congêneres, quando estiverem cumprindo os eventos e atividades para
as quais foram convocadas, o mesmo se aplicando em possíveis viagens.

Art.  34 As  eleitas  não  poderão  consumir  nem  tirar  fotos  com  bebidas  alcoólicas,  enquanto
estiverem representando a Schützenfest, assim como, será proibido o uso de cigarros, drogas ou
congêneres  e “piercings”  quando estiverem cumprindo os eventos e atividades para  as quais
foram convocadas ou quando estiverem representando o Município de Jaraguá do Sul (SC).

CAPÍTULO XI – DAS RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA DA
32º SCHÜTZENFEST

Art. 35 São responsabilidades da Comissão Central Organizadora:

I – organizar o concurso;
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II – preparar as candidatas para o concurso;
III – providenciar os trajes para o concurso;
IV – fornecer lanches a todas as candidatas nos dias em que estejam escalas para trabalhos na
festa;
V – custear as despesas com salão de beleza (cabelo e maquiagem) para a Rainha e Princesas
eleitas  somente nos eventos que forem,  oficialmente,  convocadas pela  Municipalidade,  sejam
estas atividades no município de Jaraguá do Sul ou fora dele;
VI – providenciar deslocamento, hospedagem e alimentação, para Rainha e Princesas eleitas em
todos os eventos que forem oficialmente convocadas, no município e fora dele;
VII – as despesas realizadas em atendimento a convites de outras entidades, serão custeadas
integralmente pelas entidades que estão convidando;
VIII – agendar os compromissos das candidatas e das eleitas sempre com a maior antecedência
possível;
IX – resolver os casos omissos não considerados no presente Regulamento.

Parágrafo  Único. As  candidatas  ficam  proibidas  de  participar  de  atividades
representando a festa sem a autorização da CCO. 

CAPÍTULO XII – DAS OBRIGAÇÕES DAS SOCIEDADES

Art. 36 São obrigações das sociedades e clubes de tiro integrantes da 32ª Schützenfest, zelar
pelo comparecimento da sua representante no dia do concurso e também nos dias em que ela
estiver na escala de trabalho da festa.

Parágrafo  único.  Zelar  pelo  comparecimento  significa  que  as  sociedades
deverão responsabilizar-se pelo transporte das suas representantes, entre as suas residências e o
Parque  Municipal  de  Eventos  e  também  pelo  seu  retorno  durante  todos  os  dias  da  32ª
Schützenfest – 2022.

Art. 37 A falta não justificada da representante da sociedade durante a festa ou nos eventos e
atividades obrigatórios constantes no Art. 22, penalizará a respectiva sociedade com a redução ou
com o não pagamento do valor do credenciamento.

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 As candidatas e as eleitas desde já autorizam, a título gratuito, o uso de nome, fotos,
imagens, vídeos e som, para toda e qualquer mídia e publicidade, nacional e/ou internacional,
bem como,  para fins comerciais  ou divulgação,  pelo Município de Jaraguá do Sul  (SC),  pela
Schützenfest, pela CCO, por patrocinadores, e ainda por terceiros que tenham autorização, sem
qualquer cobrança de cachê ou direito a indenização.

Art. 39 As candidatas assim como as eleitas ficam cientes que são representantes do Município
de Jaraguá do Sul (SC) e terão sua imagem associada a ele, bem como, serão veiculadas e
divulgadas nas mais diversas mídias.
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Art.  40 Caso  a  Rainha,  a  1ª  Princesa  ou  a  2ª  Princesa  da  33ª  Schützenfest  faltarem  a  2
compromissos consecutivos ou 4 alternados, sem a devida justificativa validada pela comissão,
implicará na perda do título de realeza e a próxima candidata,  na ordem de classificação do
julgamento do concurso assumirá, acarretando na devolução de todas as premiações recebidas,
para a organização da festa.

Art.  41  Os casos omissos  do presente regulamento serão analisados pela  Comissão Central
Organizadora. 

Art.  42 A candidata,  o  presidente  da  Sociedade  e/ou  do  Clube  de  Tiro,  ao  preencherem  e
assinarem  a  Ficha  de  Inscrição  declaram  conhecer  e  concordar  com  o  Regulamento  deste
Concurso, se comprometendo a cumpri-lo em todos os seus itens sob pena de ter a inscrição
cancelada sem qualquer direito a indenizações.

Jaraguá do Sul, 19 de setembro de 2022.

Alcides João Pavanello                                                        
Presidente da CCO 32ª Schützenfest                                           

Natália Lúcia Petry
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Clube/Associação ou Sociedade:___________________________________________________

Nome completo da Candidata: _____________________________________________________

Naturalidade: __________________________ Data de Nascimento: ______________Idade: ___

Nome da mãe: ___________________________ Nome do pai: ___________________________

Endereço residencial:

Rua:__________________________________________________________________________

Bairro: _______________________ Cidade: __________________________________________

Identidade: nº e órgão emissor _________________________CPF: ________________________

Grau de Instrução: _______________________________________________________________
Estuda atualmente? (  ) Sim (  ) Não. Qual curso? __________________________Turno: _______
Profissão: ________________________Hobby: _________________________Altura: _________

Telefones para Contato:

Residencial: __________________________Comercial: _________________________________

Celular/Whatts:_________________________E-mail: ___________________________________

Atividade Profissional

Empresa onde trabalha: ________________________________________ Horário: ___________
Cargo: _____________________________________Durante a festa estará de férias? _________

Indicação do Fiscal ( art. 19 deste regulamento):________________________________________
Cargo na Sociedade:_______________________________________________

Declaramos  ter  pleno  conhecimento  do  regulamento  Oficial  do  Concurso  Realeza  da  33ª
Schützenfest  e  manifesto  minha  concordância  integral  com  os  termos  nele  constantes,
comprometendo-me a cumpri-lo sob pena de cancelamento da inscrição.

Jaraguá do Sul (SC), _____de ____________de 2022
Assinaturas:
__________________________________         __________________________________

Candidata                Presidente Sociedade

OBS: Anexar fotocópia da Identidade e comprovante de endereço da candidata
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