
CONCURSO RAINHA DO CLIMA E DO TRABALHADOR SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL

   

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Coordenadoria de Artes e Cultura, realizará o
tradicional Concurso da Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador 2017, no dia 20 de abril, a
partir das 20h, noTeatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”.
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   Poderão participar do concurso mulheres com idade mínima de 18 anos e máxima de 30
anos. Não poderá se inscrever para o Concurso de Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador
a candidata que tenha conquistado o título no ano anterior, estando isentas as princesas. As
candidatas poderão ou não representar entidades de classes, esportivas, culturais,
educacionais, industriais, comerciais, bancárias, publicitárias, entre outras.

  

    

  

   As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pela candidata, na Coordenadoria de
Artes e Cultura, localizada na rua Treze de Maio, nº 2.056, até o dia 13 de abril. O horário de
atendimento é das 8h30 às 17h30.

  

    

  

   No ato da inscrição as candidatas deverão apresentar os seguintes documentos: RG,
certidão de nascimento, título eleitoral, carteira profissional ou carteira de estudante,
comprovante de residência, histórico de apresentação, 1 foto 3x4 recente, ofício de
representação, no caso de ser representante de alguma entidade, comprovante de trabalho
(carteira de trabalho ou declaração do empregador), no caso de candidatas à Rainha do
Trabalhador.

  

    

  

   Durante a apresentação, as candidatas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora nos
quesitos: beleza, elegância, simpatia, comunicação e expressão.

  

    

  

   As eleitas Rainhas do Clima e do Trabalhador receberão o prêmio de R$ 1.000,00 cada uma,
e as primeiras Princesas do Clima e do Trabalhador e as segundas Princesas receberão R$
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500,00 e R$ 300,00 cada uma, respectivamente.

  

   O Concurso da Rainha do Clima e Rainha do Trabalhador 2017 faz parte da programação da
51ª Festa do Clima.

  

    

  

   (17/03/2017)
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