
 
 

 

EDITAL MUSICANA FESTIVAL 2019 
(PÁG. 01 DE 02) 

1. O FESTIVAL 
O MusiCana é um Festival de Música promovido pelas empresas CRV Industrial, Cooper-Rubi, Uruaçu Açúcar e Álcool, Condomínio 
Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e Outros, Condomínio Agrícola Paulo Fernando e Outros e Agro-Rub, com o objetivo de 
promover a integração e o desenvolvimento sociocultural através da música.  
 

2. PODEM PARTICIPAR 
Colaboradores da CRV Industrial, Cooper-Rubi, Uruaçu Açúcar e Álcool, Condomínio Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e Outros, 
Condomínio Agrícola Paulo Fernando e Outros e Agro-Rub, familiares de primeiro grau e Jovens Aprendizes alocados em qualquer 
uma dessas empresas. 
 

3. NÃO PODEM PARTICIPAR: 
Participantes de edições anteriores, ganhadores do prêmio máximo (1º lugar). 
 

4. INSCRIÇÕES: 
As inscrições deverão ser feitas de 05 a 30 de setembro de 2019. Para se inscrever, o candidato deve enviar um vídeo (pode ser 
feito com o celular), cantando um trecho de uma música de sua escolha, acompanhado de uma banda, um instrumento ou play-

back, para o wattsapp:  62 9 9661 8728. 
 
ATENÇÃO: 

 Colaboradores das empresas deverão informar o nome completo, o setor em que trabalham bem como função a 
matrícula; 

 Familiares de primeiro grau de colaboradores, devem informar seu nome completo, o nome completo do parente que 
trabalha na empresa, bem como o setor, a função e a matrícula do mesmo; 

 Jovens Aprendizes informar o nome completo, a empresa e o setor onde trabalha; 
 O vídeo não deve ser menor que um minuto e meio, nem maior que dois minutos. 

 
5. SELEÇÃO COLABORADORES E JOVENS APRENDIZES 

A pré-seleção será realizada entre 01 e 06 de outubro de 2019, através dos vídeos enviados pelos candidatos. Uma equipe técnica 
fará a avaliação. Serão avaliados os seguintes critérios: 
 

 SENSO RITMICO 
 AFINAÇÃO 
 ORALIDADE  
 TIMBRE VOCAL 

 
Serão escolhidos 10 candidatos para a disputa FINAL.  A lista com os participantes aprovados será publicada nos sites 
www.crvindustrial.com.br, www.uruacuacuarealcool.com, www.cooper-rubi.com.br, nas páginas oficiais no FaceBook e Instagram 
@crvindustrialoficial, @cooperrubioficial, @usinauruacugoias, bem como nos murais e quadros de gestão à vista das empresas a 
partir de 10 de outubro de 2019. 
 

6. SELEÇÃO FAMILIARES DE COLABORADORES 
A pré-seleção será realizada entre 01 e 06 de outubro de 2019, através dos vídeos enviados pelos candidatos. Uma equipe técnica 
fará a avaliação. Serão avaliados os seguintes critérios: 
 

 SENSO RITMICO 
 AFINAÇÃO 
 ORALIDADE  
 TIMBRE VOCAL 



 
 

 

(PÁG. 02 DE 02) 

 
Serão escolhidos 05 candidatos para a disputa FINAL.  A lista com os participantes aprovados será publicada nos sites 
www.crvindustrial.com.br e www.cooper-rubi.com.br, nas páginas oficiais no FaceBook e Instagram @crvindustrialoficial, 
@cooperrubioficial e @usinauruacugoias, bem como nos murais e quadros de gestão à vista das empresas, a partir de 10 de 
outubro de 2019. 
 

7. REPERTÓRIO 
Será uma única música, de livre escolha do participante. A música escolhida deverá ser informada até o dia 15 de outubro de 2019, 
para que haja tempo hábil para preparação dos ensaios. 
 

8. PREPARAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO FINAL 
Os participantes (Colaboradores da Empresa, Familiares de Colaboradores e Jovens Aprendizes) receberão da equipe organizadora 
todas as informações e instruções quanto ao repertório, ensaios e demais informações referentes ao evento. 
 
Obs.: Os ensaios serão realizados a partir da segunda quinzena de novembro, entre segunda e sexta feita, de 18h00min e 21h00min. 
O local dos ensaios será informado previamente bem como os horários, que serão definidos por meio de um sorteio. 
 

9. APRESENTAÇÃO FINAL – COLABORADORES E JOVENS APRENDIZES 
Todos candidatos farão sua apresentação, em ordem definida por meio de um sorteio. Os jurados darão as notas. Os candidatos 
que obtiverem as três melhores notas serão classificados em 1º, 2º e 3º colocados, e receberão os respectivos prêmios. 
 

10. APRESENTAÇÃO FINAL – FAMILIARES DE PRIMEIRO GRAU DOS COLABORADORES 
Todos candidatos farão sua apresentação, em ordem definida por meio de um sorteio. Os jurados darão as notas. Os candidatos 
que obtiverem as melhores notas serão classificados como 1º, 2º e 3º colocados, e receberão os respectivos prêmios. 
 

11. DATA E HORÁRIO DAS APRESENTAÇÕES FINAIS: 
13 de Dezembro de 2019, Sexta-Feira, 19h00min. 
 

12. LOCAL DAS APRESENTAÇÕES FINAIS 
Clube de Mães, situado na Av Paulista, 38, Quadra 02, Lote 06, Centro, Carmo Do Rio Verde, GO. 
 

13. PREMIAÇÃO: 
COLABORADORES DAS EMPRESAS E JOVENS APRENDIZES 
1º LUGAR – R$ 3.500,00 
2º LUGAR – R$ 2.500,00 
3º LUGAR – R$ 1.500,00 
 

14. FAMILIARES DE PRIMEIRO GRAU DOS COLABORADORES 
1º LUGAR – R$ 1.000,00 
2º LUGAR – R$ 500,00 
3º LUGAR – PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
 

62 3337-7886 
62 9 9661-8728 
 


