
 
Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Abadiânia 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

O REGULAMENTO tem como objetivo a eleição da Rainha do Rodeio, 

Princesa, Madrinha e Rainha da Terceira idade. 

 

• Fase 1 – Inscrições; (10/06 à 13/06 – Encerramento às 17:00) 

• Fase 2 – Fotos; (15/06, a partir das 08:00 horas da manhã no CREAS – 

esta data pode ser alterada) 

• Fase 3 – Dependendo da quantidade de candidatas será realizado uma 

votação online para definir as 10 finalistas; 

• Fase 4 – Desfile e Escolha. 

 

 Fase 1 – Inscrições: Realizar-se-á dentre o período estipulado pela 

comissão organizadora. 

OBSERVAÇÃO: Não serão aceitas inscrições por telefone, internet, e-mail.  

Fase 2 – Pré-seleção: Terá caráter classificatório e ficará a cargo do corpo 

de jurados, escolher dentre as candidatas inscritas, as finalistas que 

concorrerão em igualdade de condições. A pré-seleção acontecerá no local 

e hora determinado pela comissão juntamente com a Prefeitura Municipal. 

 

Fase 3 – Fotos: Serão utilizadas para votação no Facebook.  

 Traje: Calça jeans, camisa branca, chapéu, cinto e bota. 

(ambas as idades) 

 

Fase 4 – Votação online (caso tenha necessidade): Serão escolhidas as 10 

finalistas. 

 

Fase 5 – Após o desfile o julgamento será realizado pelo corpo de jurados 

que utilizará notas de 05 a 10 (conforme os itens abaixo): 
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a) Postura; 

b) Desenvoltura e elegância; 

c) Beleza e simpatia; 

 

Traje para desfile: 

1ª Etapa: calça, camisa branca, chapéu, bota e cinto. 

2ª Etapa: Traje típico country. 

 

 Só poderá participar e ser eleita a candidata que preencher as 

seguintes condições: 
 

a) Residir no município; 

b) Ter entre 15 e 25 anos completos até a data da inscrição do 

concurso, acima de 50 para a Rainha da Terceira Idade, e entre 07 e 

14 anos para Rainha Mirim; 
c) Todas as candidatas autorizam, sem direito a qualquer 

remuneração, o uso de fotos, imagens, voz e nome para toda 

publicidade e quaisquer fins relacionados à divulgação e realização 

do RODEIO, em qualquer de suas edições. 

 

OBSERVAÇÂO: As candidatas menores de idade só poderão fazer a 

inscrição com autorização do responsável. 


