
 
 

Regulamento Concurso Cultural – JORNAL MENSAGEIRO 45 ANOS 

   
1 - Este é um Concurso Cultural é promovido pela pessoa jurídica denominada Editora Jornalística 

Irmãos Valério LTDA, CNPJ nº. 27.508.697/0001-62 e é realizada conforme regulamento abaixo: 

 

Concurso Cultural  

 

2 - Podem participar desta promoção que tem caráter exclusivamente cultural, sem qualquer 

modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes, todas as pessoas físicas, residentes em 

território nacional, exceto funcionários da empresa promotora ou fornecedores diretamente 

envolvidos na promoção. 

 

3 - Período de participação inicia-se em 21 de março de 2019 e termina em 03 de maio de 2019.  

 

4 - Para participar deste concurso, que tem caráter exclusivamente cultural, não é necessária a 

compra ou uso de qualquer bem, direito ou serviço da promotora. E a apuração dos vencedores 

não está sujeita a qualquer tipo de sorteio ou operação assemelhada, estando de acordo com o 

artigo 30 do Decreto 70.951/72. 

 

5 – As pessoas que desejarem participar estarão sujeitos às regras e procedimentos descritos a 

seguir: 

a) Deverão acessar o site www.jornalmensageiro.com.br, realizar a inscrição com seus dados 

pessoais, nome, endereço completo, telefone, RG e criar uma frase com o seguinte tema: Jornal 

Mensageiro 45 anos: trajetória de sucesso. 

b) As frases deverão ter até 05 linhas. 

c) A inscrição não preenchida de forma completa e legível será desclassificada.  

d) Cada pessoa poderá participar com apenas uma frase.      

 

6 – Os participantes que assim procederem, terão suas frases julgadas por uma comissão 

julgadora que efetuará o julgamento com base nos seguintes critérios: 

- Criatividade 

- Originalidade 

- Adequação ao Tema. 

 

7 - Data de avaliação e julgamento das frases: 04 a 10 de maio de 2019. 

 

8 – A melhor frase selecionada será premiada com 01 (uma) viagem com acompanhante para 

Gramado - RS, com direito a uma visita à sede da Randon em Caxias do Sul - RS. A premiação 

inclui: PASSAGENS AÉREAS (ida e volta com acompanhante de Foz do Iguaçu - PR a Porto Alegre 

– RS), TRANSFER ATÉ GRAMADO (Ida e volta de Porto Alegre - RS até Gramado - RS), TRANSFER 

ATÉ A SEDE DA RANDON (Ida e volta de Gramado - RS até Caxias do Sul - RS) e HOSPEDAGEM 

(em Gramado – RS, duas diárias com acompanhante, em apartamento single ou duplo, internet 

cortesia. Refeição inclusa: café da manhã no hotel. Outras despesas como: almoço, jantar, 

frigobar, deslocamento e estacionamento serão de responsabilidade do cliente). 
 

8.1 - As reservas poderão ser solicitadas pelo cliente a partir da divulgação do resultado do 

concurso e serão emitidas para os titulares da promoção. A confirmação da reserva está 

condicionada a disponibilidade de passagens e hotel. O vencedor terá o prazo de 6 (seis) meses 

para utilização do prêmio, contados da data de divulgação do resultado do concurso (exceto 

feriados, alta temporada e os meses de julho e agosto). 

 

 

http://www.jornalmensageiro.com.br/


 
 

8.2 - Não é permitida a substituição ou troca por outro tipo de prêmio, tampouco sua conversão 

em dinheiro. Bem como, também não é permitida a transferência da viagem para terceiros. 

 

8.3 A premiação, objeto desta promoção, será viabilizada pela Racon Consórcios - Medianeira, 

parceira neste Concurso Cultural.  

 

9 – Todas as frases serão avaliadas segundo os critérios aqui estabelecidos e os participantes 

renunciam expressamente, ao aceitar as regras deste concurso pela sua participação, a qualquer 

questionamento sobre os critérios adotados, prevalecendo sempre o critério da comissão 

julgadora. As decisões da comissão julgadora serão soberanas e irrecorríveis. 

 

10 – Os participantes, ao fazerem suas inscrições, manifestam sua total concordância com as 

regras deste concurso e concordam desde já, sob pena de desclassificação, em ceder gratuita, 

definitiva e irrevogavelmente à promotora, independente de assinarem ou não recibos e cessões 

para tal efeito. Todas as frases devem ser de autoria exclusiva do participante. As frases poderão 

ser usadas livremente sem qualquer forma de pagamento ao autor ou responsável e a critério da 

promotora, desde que identificado o autor, e não serão devolvidas após o término do concurso. 

 

11 - Para o recebimento do prêmio, o contemplado deverá apresentar RG e CPF (contemplado e 

acompanhante). O prêmio será entregue ao participante premiado após a divulgação do resultado. 

 

12 - A promotora do concurso divulgará o nome do vencedor através do site 

www.jornalmensageiro.com.br e matéria publicada no Jornal Mensageiro impresso no dia 16 de 

maio de 2019 e envidará todos os esforços para que o vencedor seja notificado no prazo de 30 

dias, mas caso seja impossível localiza-lo ou estes esforços se mostrarem infrutíferos neste 

período, o participante será desclassificado e substituído por aquele colocado logo em seguida e 

assim sucessivamente.      

 

13 – No caso de desclassificação e/ou fraude comprovada o participante, se ganhador, será 

excluído automaticamente do concurso e será substituído pelo participante colocado a seguir. 

 

14 – Se o prêmio descrito no item 8  não estiver disponível por qualquer razão relevante, poderá 

ser substituído por outro equivalente ou similar a critério da promotora. 

 

15 – A participação neste concurso implica na aceitação integral das condições e cláusulas do 

presente regulamento. 

 

16 - Casos Omissos - Situações não previstas neste regulamento serão analisadas e decididas 

pela Editora Jornalística Irmãos Valério LTDA. 

 

17 – É promotora deste concurso:  

Editora Jornalística Irmãos Valério LTDA,  

End.: Avenida 24 de Outubro, 2611 – 2º Andar – Medianeira/PR.  

CNPJ nº. 27.508.697/0001-62  

http://www.jornalmensageiro.com.br/

