Segunda-Feira, 09 de Outubro de 2017 - 11:57 (Geral)

INSCRIÇÕES PARA O ‘VOCÊ É SHOW’ ESTÁ
NA RETA FINAL
Uma triagem a partir do clipe ou vídeo amador via YouTube indicado
pelo candidato irá elencar os 30 melhores candidatos.
As 23h59min desta segunda-feira (09) encerram as inscrições para o novo programa da RedeTV!
Rondônia, veículo do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), o “Você é Show”. O programa quer
encontrar a nova voz do Estado (solo ou dupla). Segundo o regulamento, serão seis fases divididas
em 14 programas. Uma triagem a partir do clipe ou vídeo amador via YouTube indicado pelo
candidato irá elencar os 30 melhores candidatos.

Segundo o diretor de jornalismo e comercial do SGC, Alessandro Lubiana, a expectativa é das
melhores no processo. “Desde que lançamos essa fase preliminar às audições, temos recebidos
inscrições de várias cidades do Estado, situação que nos motiva para fazermos o nosso melhor e,
juntos, alcançarmos o objetivo”, relata.
Os três primeiros colocados serão premiados, sendo um 01 carro 0km (no valor de R$ 26 mil),
seguidos por 01 moto 0km (no valor de R$ 5 mil) e um instrumento musical autografado (avaliado em
R$ 2 mil). “Vamos dar visibilidade àquele (a) que passar com glória de todas as etapas, por isso,
oportunizaremos a participação em um programa nacional da RedeTV!, além de apresentação na
Exposição Agropecuária Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Expojipa) do próximo ano”, garante
Lubiana.
O edital, disponível no site www.redetvro.com.br/voceeshow, deixa claro que os jurados irão
avaliarem cada uma das etapas a voz e desempenho do artista como cantor, ou seja, estilo musical,
letra da música, figurino, não serão considerados como item a serem pontuados.
LANÇAMENTO
Para o lançamento oficial do “Você é Show” está programado o show gratuito com a cantora Joelma,
ex-Calypso, para o dia 2 de dezembro (sábado), na Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré
(EFMM), em Porto Velho.

