
 

 
 

RESULTADO 
 

EDITAL 004/2019 
PROJETO SEXTA ÀS SEIS 2019 

 
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, no 

uso de suas atribuições, torna público o resultado do Edital 004/2019 – Projeto 
Sexta às Seis 2019. As músicas enviadas no momento da inscrição foram avaliadas 
por uma comissão externa composta por três profissionais da área não residentes 
em Ponta Grossa, sendo eles: o guitarrista, compositor e arranjador Paulo Teixeira 
(Banda Blindagem), o músico e programador cultural Bernardo Bravo (Festival 
Psicodália), e o músico, produtor cultural e diretor geral da Feira Internacional de 
Música do Sul (FIMS) Téo Ruiz. De acordo com o edital, foram avaliados, com notas 
de 0 a 10, os seguintes critérios: composição, letra, arranjo, harmonia, timbre e 
afinação. O resultado final foi obtido a partir da média aritmética dos três 
avaliadores. Sendo assim, foram premiadas as seguintes bandas, por ordem 
alfabética, sendo suas respectivas suplentes, por ordem de classificação: 

 
 

BANDA SITUAÇÃO 
3° Andar Selecionado 

4four Selecionado 
A Vera Selecionado 

Apologia Sul Selecionado 
Banish 12 Selecionado 

Bonsai Selecionado 
Chamaduke Selecionado 

Circuito Absoluto Selecionado 
Gafanhoto Selecionado 

Geordani Castilho & Banda Selecionado 
Índigo Selecionado 
Jamp Selecionado 

Mocken Reggae Selecionado 
MUM Selecionado 

Notórios Bardos Selecionado 
Ponta Rap Selecionado 

Salve Salve Mic On Selecionado 
Tiriva Selecionado 

Trovadores Celtas Selecionado 
Zero Meia Selecionado 



 

 
 

 
 
 

 
Seguindo o disposto no edital, nos itens 4.5 e 4.6, a ordem de apresentação 

será decidida através de sorteio público, a ser realizado no dia 14 de março de 
2019, às 19h, no auditório do Centro de Música (Conservatório Maestro Paulino 
- Rua Frederico Wagner, 150- Olarias). Todas as bandas selecionadas e suplentes 
deverão enviar seus representantes legais (aqueles responsáveis pela inscrição), 
que deverão estar dentro do auditório impreterivelmente às 19h, levando à 
automática exclusão do processo as bandas que não enviarem seus representantes. 
Não serão tolerados atrasos, sendo desclassificadas as bandas que não respeitarem 
o horário. Caso algum grupo, conjunto ou banda não leve representante no dia do 
sorteio público, será chamado, automaticamente, o suplente para ocupar a vaga. 
Cada banda selecionada receberá um prêmio no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais) após sua completa participação no projeto Sexta às Seis 2019. 

 
 
 

Ponta Grossa, 07 de março de 2019. 
  

 
FERNANDO RÖHNELT DURANTE 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Astronautas do Passado 1º suplente 
Maledita 2º suplente 

Pigmento Nude 3º suplente 
Desmond 4º suplente 
Scarlier 5º suplente 


