
 
 

 

EDITAL 2022 
1. O FESTIVAL 

A CRV Industrial, juntamente com a Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e Outros, Cooper-Rubi, 
Agro-Rub, Condomínio Agrícola Paulo Fernando e Outros e Uruaçu Açúcar e Álcool tornam públicas 
as normas para o MUSICANA FESTIVAL 2022. 
 

2. CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
Ao se inscrever, o participante se compromete em cumprir todas as normas do festival, descritas 
neste Edital, sem ressalvas. O descumprimento das normas aqui estabelecidas acarretará na 
desclassificação do participante, em qualquer etapa, a partir da inscrição. 
 

1. PREMIAÇÃO: 
 

CATEGORIA 01  - COLABORADORES E JOVENS APRENDIZES 
1º LUGAR – R$ 5.000,00 
2º LUGAR – R$ 3.000,00 
3º LUGAR – R$ 2.000,00 
 
CATEGORIA 2 - FAMILIARES DE COLABORADORES 
1º LUGAR – R$ 3.000,00 
2º LUGAR – R$ 2.000,00 
3º LUGAR – R$ 1.000,00 
 

2. PODEM PARTICIPAR 
Colaboradores ou Jovens Aprendizes da CRV Industrial, Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e 
Outros, Cooper-Rubi, Agro-Rub, Condomínio Agrícola Paulo Fernando e Outros e Uruaçu Açúcar e 
Álcool, bem como familiares de primeiro grau (cônjuges, filhos, pais, irmãos).  
 

3. INSCRIÇÕES: 
Para se inscrever, basta enviar um vídeo cantando o trecho de uma música de sua escolha, 
acompanhado de uma banda, um instrumento ou play-back, para o wattsapp 62 99661-8728. 
 
Obs. O vídeo deve ter no mínimo 90 segundos, e não deve ser maior que dois minutos. 
 
IMPORTANTE! 
 
COLABORADORES DAS EMPRESAS e JOVENS APRENDIZES devem informar: 
 

 Nome completo; 
 Empresa em que trabalha; 
 Matrícula. 

 
FAMILIARES DE COLABORADROES devem informar: 
 

 Nome completo; 
 Quem é o parente que trabalha na empresa (Nome, matrícula, empresa) 
 Grau de parentesco.  

 
 
 



 
 

 

4. DATAS PARA INSCRIÇÃO 
24 de agosto de 2022 a 30 de setembro de 2022. 
 

5. A COMPETIÇÃO 
 

 Categoria COLABORADORES E JOVENS APRENDIZES competirão entre si, independente da 
empresa em que trabalham. 

 Categoria FAMLIARES DE COLABORADORES competirão entre si, independente da empresa 
onde trabalham seus parentes. 

 
6. PRE-SELEÇÃO 

A pré-seleção será realizada entre os dias 01 e 02 de outubro, através dos vídeos enviados. Os 
vídeos serão avaliados por uma equipe técnica.  
 

 Os 10 participantes que obtiverem a melhor pontuação na categoria COLABORADORES E 
JOVENS APRENDIZES, serão classificados para a disputa final. 

 
 Os 05 participantes que obtiverem a melhor pontuação na categoria FAMILIARES DE 

COLABORADORES serão 
               classificados para disputa final.  
 
Nesta etapa,  serão considerados os seguintes critérios: 
 

 SENSO RÍTMICO 
 AFINAÇÃO 
 ORALIDADE  
 TIMBRE VOCAL 

 
Os participantes selecionados serão divulgados nas redes sociais das usinas, a partir do dia 03 de 
outubro de 2022. 
 

7. REPERTÓRIO PARA AS APRESENTAÇÕES FINAIS 
Será uma única música, de livre escolha do participante aprovado na pré-seleção, e deverá ser 
informada no whattsapp 62 99661-8728, até o dia 07 de outubro de 2022. 
 
Obs.: A escolha do repertório será definitiva, não sendo permitidas mudanças posteriores. 
 

8. ENSAIOS PARA APRESENTAÇÃO FINAL 
 
Os participantes pré-selecionados receberão da equipe organizadora todas as informações 
referentes aos ensaios, incluindo datas e horários específicos de cada participante. 
 
LOCAL DOS ENSAIOS: 
 
Auditório da CRV Industrial, em Carmo do Rio Verde (GO). 
 
Obs.: Os ensaios serão realizados entre segunda e quinta-feira, entre 18:30h e 20:30h, a 
partir do dia 10 de outubro de 2022. 
 
 
 
 



 
 

 

9. APRESENTAÇÕES FINAIS – COLABORADORES E JOVENS APRENDIZES 
Os participantes desta categoria farão sua apresentação, em ordem definida por meio de um 
sorteio, e serão avaliados por uma banca de jurados. Aqueles que obtiverem as três melhores 
pontuações serão classificados em 1º, 2º e 3º lugar, e receberão os respectivos prêmios.  
 
Nesta etapa serão avaliados nos seguintes critérios: 
 

 SENSO RÍTMICO 
 AFINAÇÃO 
 ORALIDADE  
 TIMBRE VOCAL 
 PRESENÇA DE PALCO 

 
10. APRESENTAÇÕES FINAIS – FAMILIARES DE COLABORADORES 

Os participantes desta categoria farão sua apresentação em ordem definida por meio de um 
sorteio e serão avaliados por uma banca de jurados. Aqueles que obtiverem as três melhores 
pontuações serão classificados em 1º, 2º e 3º lugar, e receberão os respectivos prêmios.  
 
Nesta etapa serão avaliados nos seguintes critérios: 
 

 SENSO RÍTMICO 
 AFINAÇÃO 
 ORALIDADE  
 TIMBRE VOCAL 
 PRESENÇA DE PALCO 

 
 

11. DATA E HORÁRIO E LOCAL DAS APRESENTAÇÕES FINAIS: 
 

 26 de novembro de 2022 (sábado), a partir das 19h. 
 Espaço Toneline, em Rialma-GO. 

 

 
 
 


