
                                 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

ETAPA REGIONAL CEARÁ JUNINO FORTALEZA 

FESTIVAL DE QUADRILHAS RAÍZES DO MEU CEARÁ 
 

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, reafirmando o seu compromisso e respeito para com todo o                  
movimento junino do nosso Estado, a fim de garantir a transparência e a lisura do resultado da etapa regional do                    
Festejo Ceará Junino em Fortaleza/Demócrito Rocha realizado nos dias 05 e 06 de julho de 2019, TORNA                 
PÚBLICO que, após a divulgação do resultado final da etapa, onde a QUADRILHA JUNINA BABAÇU foi aclamada                 
como vencedora, realizamos a conferência de todas as notas atribuídas pela comissão julgadora e constatamos               
uma falha na apuração e divulgação do resultado. 

Isto Posto, a Secretaria da Cultura recorrendo ao princípio da autotutela que lhe confere o direito de REVER e                   
ANULAR seus atos quando eivados por vício de legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou                

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, DECLARA que a QUADRILHA ZÉ TESTINHA com            

209,60 pontos é a VENCEDORA da etapa regional, após considerar os critérios de desempate conforme               
determina o item 39.2 do Regulamento dos Festivais Regionais e Quadrilhas Juninas 2019. 

A Secretaria esclarece ainda que todas as planilhas da comissão julgadora, bem como as planilhas eletrônicas se                 
encontram à disposição para vistas de qualquer cidadão que por ventura tenha dúvida quando a lisura e                 
transparência de toda a etapa do Festejo. 

Por oportuno, divulga-se o resultado completo (RETIFICADO) da Etapa Regional. 

 

RESULTADO FINAL DA ETAPA REGIONAL CEARÁ JUNINO FORTALEZA 

FESTIVAL DE QUADRILHAS RAÍZES DO MEU CEARÁ (RETIFICADO) 

QUADRILHA 

1º LUGAR – QUADRILHA ZÉ TESTINHA – 209,60 (critério de desempate utilizado HARMONIA – 30,0) 

2º LUGAR – QUADRILHA JUNINA BABAÇU – 209,60 (critério de desempate utilizado HARMONIA – 29,7) 

3º LUGAR – QUADRILHA TON GIL – 208,50 

4º LUGAR – QUADRILHA INCENDEIA JUNINA – 208,20 

5º LUGAR – JUNINA MATUTAIA – 207,00  

DESTAQUES 

MARCADOR – JUNINA BABAÇU / ZÉ TESTINHA – 119,90  

RAINHA – JUNINA BABAÇU – 90,0 

NOIVA – JUNINA BABAÇU / ZÉ TESTINHA – 120,0 

NOIVO – JUNINA BABAÇU / ZÉ TESTINHA – 120,0 

REPERTÓRIO – JUNINA BABAÇU / ZÉ TESTINHA / INCENDEIA JUNINA – 90,0 

CASAMENTO – JUNINA BABAÇU – 30,0 


