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REGULAMENTO DO CONCURSO RAINHA DO RODEIO  

  

O Evento RAINHA DO RODEIO será promovido pelo Sindicato Rural de Catalão por meio de seu presidente 

Renato Ribeiro dos Santos, diretoria e parceiros da 41ª Expo Catalão e compreenderá as seguintes etapas: 

Inscrição, Pré- Seleção, final e premiação.  

  

1 – OBJETIVOS  

1.1 – Resgatar o tradicional evento.  

1.2 – Valorizar sobremaneira a juventude feminina da cidade, oferecendo a todas, possibilidades de 

crescimento profissional, pessoal, autoestima e empoderamento.  

1.3 Valorizar a carreira de modelo no mercado catalano, possibilitando assim novas oportunidades de 

trabalho, tanto no ramo de cosméticos e produtos de beleza e rejuvenescimento, quanto na área da moda, 

acessórios, marketings e afins.  

1.4 Revelar new faces, compreendidos como novos talentos.  

  

  

2 – INSCRIÇÕES  

2.1 – Poderão participar garotas de Catalão e região.  

2.2 – Idade mínima compreendida de 14 anos e máxima de 28 anos, sendo que as menores de 18 anos, 

deverão apresentar autorização dos pais ou responsáveis em formulário a parte disponível na sede do 

Sindicato Rural, situado a Av . João Netto de Campos, S/N – Bairro Santa Cruz, nesta.   

2.3 – As inscrições serão realizadas no período de 29/04/2019 a 29/05/2019 e serão feitas apenas pela 

internet através do Instagran @oticasdinizcatalão.  

2.4 – As candidatas deverão preencher uma ficha e anexar uma foto recente de corpo todo. (Não é 

necessário que as fotos sejam profissionais e tampouco que a candidata estava maquiada e penteada. 

Candidatas ao natural serão bem vindas).  

2.5 – Será vetada a participação de candidatas diretamente ligadas a realização/organização do evento.  

  

3 – LANÇAMENTO  

3.1- O evento será lançado na data de 29/04/2019 as 10:00 horas, na sede da Patrocinadora ÓTICAS DINIZ 

situada a Av. 20 de agosto N.1254  setor central – Catalão /Go.  

3.2 – Somente após o lançamento do evento RAINHA DO RODEIO, na data e horas referida acima é que as 

inscrições estarão sendo liberadas.  
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3.3 – No lançamento do evento Rainha Do Rodeio, estará sendo apresentada a sociedade local e região 

todo o perfil do concurso.  

 

 

 

 

  

4 – PRE SELEÇÃO   

4.1 – Diante de um corpo de jurados especializado, todas as candidatas que se inscreveram no concurso 

RAINHA DO RODEIO, deverão comparecer e se apresentarem munidas de seus documentos pessoais, tais 

como RG e ou CPF, menores acompanhadas dos pais ou responsável com a autorização por escrito em 

mãos. 

 4.2 – Nesta pre seleção, apenas nove (9) candidatas estarão sendo escolhidas para continuarem na disputa.  

 4.3 – O corpo de jurados (as) será selecionado através de suas atividades profissionais, tais como 

cabeleireiros, profissionais de academias de musculação, ginasticas e afins, lojistas ligados a moda em geral, 

esteticistas, modistas, nutricionistas, enfim, todos os profissionais ligados a este universo da beleza do 

corpo.  

4.4 – O corpo de jurados estarão analisando os quesitos tais como, beleza corporal e facial, postura, 

simpatia e perfil adequado para o título.  

4.5 – A pre seleção acontecerá na sede da ACIC/CDL situada à Avenida Raulina Fonseca Paschoal, 2273, 

bairro São João, as 19:00 horas do dia 03 de junho de 2019.  

4.6 – A comissão organizadora reserva-se o direito de, se necessário, ampliar ou reduzir sem aviso prévio a 

quantidade de finalistas.  

 4.7 – As candidatas poderão se apresentar com trajes habituais, sem a necessidade de que sejam trajes 

típicos (country) ou específicos. A escolha do traje é livre, sendo proibida a apresentação de trajes de banho.  

 4.8 – Não serão avaliados neste momento produções tais como, penteados, maquiagens, trajes e 

acessórios. Serão analisadas tão somente os quesitos acima mencionados.  

 4.9 – O resultado da avaliação, tanto quanto a pontuação de cada candidata estarão sendo disponibilizadas 

posteriormente a todas as candidatas, para que ambas possam fazer suas consultas, sanar possíveis duvidas 

e conferir a pontuação que obtiveram.   

4.10 – Será vetada a participação do Jurado (a) que tiver algum parentesco ou outro vínculo de ligação com 

qualquer candidata. 

4.11 – As nove finalistas continuarão na disputa, indo automaticamente para a etapa final, sendo que as 

demais serão dispensadas a partir deste ato.  

4.12 – Em caso de desistência ou outro impedimento, a vaga da candidata desistente poderá ser substituída 

por outra que obteve melhor pontuação.   
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4.13 – Cada jurado se responsabilizará por sua nota, sendo dele as justificativas finais caso haja alguma 

reclamação por parte da candidata, isentando contudo o Sindicato Rural de Catalão e comissão 

organizadora pelo resultado das avaliações.  

  

5 – ETAPA FINAL  

5.1 –  A partir da data de 04/06/2019, as fotografias juntamente com nomes das candidatas estarão sendo 

disponibilizadas para a votação virtual.   

5.2 – Retificando, a votação será única e exclusivamente feita através do Instagran @oticasdinizcatalao. 

 5.3 – Será vetada a candidata a exibição de fotografia que não seja executada pelo profissional selecionado 

pela comissão organizadora.  

5.4 – Todas as fotografias obedecerão ao mesmo formato e padrão.  

5.5 – Todas as candidatas deverão estar usando o mesmo traje e produção (oferecidos pela comissão 

organizadora) nas fotos, evitando assim favorecimentos.  

5.6 – A votação virtual será encerrada na data de 23/07/2019.  

5.7 – Será vetada as candidatas e toda a população em geral a pontuação de cada uma durante o período 

de votação.  

5.8 – Na noite de 24/07/2019, no Parque de Exposições Agropecuário de Catalão acontecerá a grande final. 

As três primeiras colocadas serão anunciadas (não haverá desfiles individuais) e seguem após aplausos e 

comoções a distribuição dos prémios e a coroação com faixas conferindo os títulos de: Terceira colocada, 

Miss Simpatia do Rodeio 2019, segundo lugar: Princesa do Rodeio 2019 e primeiro lugar: RAINHA DO 

RODEIO 2019.  

  

6 – PREMIAÇÃO  

6.1 – Terceiro Lugar   

- Óculos ÓTICAS DINIS  

- Tratamento Estético Clinica MAGRASS (single)  

- Make/hair salão CORPO MÁGICO  

  

6.2 – Segundo Lugar  

- Óculos ÓTICAS DINIZ  

- Tratamento Estético Clínica MAGRASS (Prime)  

- Calça jeans CORPO MÁGIGO  
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6.3 – Primeiro Lugar  

- Óculos ÓTICAS DINIZ  

- Tratamento Estético Clínica MAGRASS (Golden)  

- Jaqueta de Couro Corpo Mágico.  

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

- A Comissão Organizadora poderá suspender o concurso, sem que isso caiba a qualquer candidata o direito 

de reclamação.  

- Datas e horários poderão ser alterados de acordo com a necessidade da organização.   

_ A Comissão Organizadora poderá a qualquer momento desclassificar a candidata que por ventura 

descumprir as exigências e normas do concurso.  

  

 

CRONOGRAMA   

Lançamento – 29/04/2019  

Abertura das inscrições – 29/04/2019  

Encerramento das inscrições – 29/05/2019  

Pré-seleção – 03/06/2019  

Votação pela Internet – 04/06/2019  

Encerramento das inscrições – 23/07/2019  

Final – 24/07/2019 

 

Catalão, 26 de abril de 2019 

Sindicato Rural de Catalão 

________________________________ 

Renato Ribeiro 

Presidente 


