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Rio de Janeiro, 15 de março de 2019 
 
Aos grupos inscritos para o show de talentos da CCA na 49ª Romaria Nacional. 
 
Assunto: grupos aprovados e orientações para apresentações. 
 
Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

É com grande alegria que comunicamos que recebemos 19 inscrições para o “Show de 
Talentos da CCA: Na casa da Mãe reafirmando nossa missão” que se realizará no dia 06 
de abril de 2019 das 13h:30min as 17h dentro da programação da 49ª Romaria Nacional 
dos Vicentinos em Aparecida-SP. Os grupos aprovados e ordem de apresentação são: 

Região 1 

1- Apresentação Musical - Dupla: Em missão para Deus - CM Contagem – (Welliton 
e Willy) 

2- Apresentação de dança - grupo: São Judas – CM Divinópolis. 

3- Apresentação Musical - grupo: Marilac - CM Formiga 

Região 2 

4- Apresentação de dança - grupo: Sagrado Coração de Maria - CM Caratinga. 
5- Apresentação de dança - grupo: Anjos de Cristo - CM Barbacena. 

Região 3 

6- Apresentação de dança - grupo: Peregrino da Pátria Celeste- CM Curitiba. 
7- Apresentação musical - grupo: Vale da fé - CM Campo Grande. 
8- Apresentação de dança - grupo: Formando Vidas - CM Maringá. 

Região 4 

9- Apresentação de música - grupo: Santa Tereza de Calcutá - CM São Jose dos 
Campos. 

10- Apresentação de Dança - grupo: Criança Esperança - CM São Jose dos Campos 
11- Apresentação de música - grupo: Brilhando com o Senhor -CM São Jose dos 

Campos. 
12- Apresentação de dança -  grupo: São Gabriel - CM São Jose dos Campos. 
13- Apresentação de dança - grupo: Unidos na fé - CM São Jose dos Campos. 
14- Apresentação musical - Dupla Ana e Matheus - CM São Paulo 
15- Apresentação de dança - grupo: Reunidos na fé - CM São Jose dos Campos. 

Região 5 

16- Apresentação de dança e música - grupo: CCA por Amor - CM Brasília 

Região 6 

17- Apresentação de dança - grupo: CCA Sta Luíza de Marilac - CM Maceió 
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É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA QUE: 

➔ As bandas deverão levar seus instrumentos e nos informar pelo e-mail: 
cca@ssvpbrasil.org.br até o dia 25/03/2019 quais instrumentos serão utilizados e quantos 
microfones; 

➔ As apresentações de dança deverão encaminhar a mídia (áudio) que usarão na 
apresentação até o dia 25/03/2019, pelo mesmo e-mail acima, bem como também levar 
pessoalmente no dia do evento, no caso de algum imprevisto; 

➔ O número de participantes é de no mínimo 5 no máximo 10 para danças e no mínimo 2 e 
no máximo 6 para música; 

➔ Os membros do grupo juntamente com seus responsáveis deverão estar no Centro de 
Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, impreterivelmente as 13 horas, sobe pena de 
não realizar a apresentação caso se atrasem; 

➔ As apresentações terão a duração de no MÁXIMO 5 MINUTOS, sob pena de ser cortado 
o áudio quando completado os 5 minutos; 

➔ As apresentações serão realizadas uma em sequência da outra na ordem acima, 
portanto o grupo deverá estar preparado para entrar no palco assim que finalizada a 
apresentação anterior, aguardando somente ser anunciado. 

➔ Solicitamos que releiam o regulamento para não ocorrer nenhum imprevisto. 

Além das apresentações dos grupos, também teremos outras apresentações oficiais do 
evento, por isso a pontualidade dos grupos é essencial para que a programação de 
nosso evento seja respeitada. 

Também queremos orienta-los de que devem ter muito cuidado com o transporte das 
crianças e adolescentes, caso os pais ou responsáveis não estejam juntos solicitem uma 
autorização por escrito dos mesmos, (modelo anexo), além de ficarem muito atentos para 
não se perderem no Santuário. 

Temos certeza que o show de talentos da CCA dentro da 49ª Romaria Nacional dos 
Vicentinos será um sucesso, uma verdadeira missão a serviço de nossos Mestres e 
Senhores concretizada pelos dons e talentos de nossas crianças e adolescentes e você 
faz parte desta história.  Ajude-nos a divulgar em seus Conselhos e caravanas, nos 
encontramos lá. 

 
 
 

MARIA DO CÉU DA SILVA GALVÃO 
Coordenadora Nacional de Conferências de Crianças e Adolescentes 

 

Equipe Nacional CCA 

Região I – ANGELA MARIA CORREIA 

Região II – VINICIUS SANTOS 

Região III – JOSIANE R. DOS SANTOS BRITO 

Região IV – GERALDO PEREIRA 

Região V – ANA LÚCIA 

Região VI – FABIANA CORREIA DE LIMA 

Região VII – FABIANA SOARES DE ALMEIDA 
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