
CONCURSO: RENASCENÇA 61 ANOS, PRECISO DIZER QUE TE AMO! 

 

A Divisão de Cultura do Município de Renascença – PR, com o objetivo de 
proporcionar a comunidade um maior contato e aproximação da Programação Natalina 
Natal dos Sonhos de Renascença 2022, além de, comemorar o aniversário do município 
o homenageando com demonstrações de respeito e afeto através de vídeos de seus 
munícipes, lança o concurso: Renascença 61 anos, Preciso dizer que te amo! 

 O concurso consiste na gravação de um vídeo de até um minuto em um ponto 
escolhido pelo participante do Município de Renascença, onde o mesmo deverá de 
forma criativa demostrar o porquê ama morar em Renascença.  

INSCRIÇÕES 

 As inscrições para o Concurso deverão serão realizadas do dia 28 de outubro de 
2022 a 11 de novembro de 2022.  

 O candidato deverá realizar sua inscrição no Departamento de Cultura em 
horário de expediente, preenchendo ficha de inscrição, termo de uso de imagem e em 
casos de menores de idade deverá ser preenchida a ficha de autorização dos 
responsáveis.  

Local de inscrições: 
Divisão de Cultura do Município de Renascença 
Centro de Eventos Prefeito Geraldo Giacomini 
Lago Municipal de Renascença – Parque Yara Mãe d’água. 
Telefone: (46) 99134-7776 
e-mail: cultura@renascença.pr.gov.br 

 O concurso é destinado exclusivamente aos moradores do Município de 
Renascença. 

O VÍDEO 

 O vídeo deverá ter no mínimo trinta segundos e no máximo um minuto; 
 Deverá ser gravado em um ponto do Município; 
 Deverá ser gravado na posição horizontal; 
  O áudio e imagem devem ser claros para o entendimento de todo 

público; 
 Criatividade será um critério para aceitação do vídeo; 
 O tema deverá ser explorando durante o vídeo; 
 O vídeo deverá ser entregue no Departamento de Cultura, sendo que o 

mesmo deve ser inédito, não ter sido objeto de qualquer tipo de 
apresentação, veiculação, exposição ou publicação. 
 

mailto:cultura@renascen%C3%A7a.pr.gov.br


JULGAMENTO 

Os vídeos serão postados pelo Departamento de Cultura no perfil oficial da 
página do Departamento (@dep.culturarenascenca), todos no mesmo momento no dia 
12 de novembro de 2022 e ficarão disponíveis para concorrer ao prêmio até o dia 25 de 
novembro às 12:00 horas. Logo após este horário será contabilizado o número de 
“curtidas” de cada vídeo.  

Serão consagrados ganhadores do concurso os candidatos que tiverem o maior 
número de “curtidas” em seu vídeo. Lembrando que “curtidas” de perfis fakes não serão 
contabilizadas.  

Todos os perfis participantes deverão seguir a página oficial do Departamento de 
Cultura e do Município de Renascença. 

PREMIAÇÃO 

 A premiação será divulgada no perfil oficial do Departamento de Cultura no dia 
26 de novembro de 2022. Serão premiados três ganhadores, colocados como 1° Lugar, 
2° Lugar e 3° Lugar, sendo: 

1° Lugar – Uma entrada no Camarim da Dupla Rick e Renner. 

2° Lugar – Uma entrada no Camarim da Dupla Rick e Renner. 

3° Lugar – Uma entrada no Camarim da Dupla Rick e Renner. 

Não será permitido o repasse do prêmio a terceiros, sendo que a entrada no 
Camarim é exclusiva ao candidato ganhador do Concurso. 

A visita ao Camarim será realizada no dia 28 de novembro de 2022, na abertura 
do Natal dos Sonhos de Renascença 2022. 

 

 

ROBSON DE OLIVEIRA 

DIRETOR DE CULTURA  

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA  

 

 

Renascença, 28 de novembro de 2022. 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO  

RENASCENÇA 61 ANOS, PRECISO DIZER QUE TE AMO! 

 

INSCRIÇÃO N°_____ 

Nome:__________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Município: ______________________________ 

Telefone para Contato: _____________________________________________ 

Local em que o vídeo foi gravado: ____________________________________ 

Dia em que o vídeo foi gravado: ______________________________________  

Assinatura:_______________________________________________________ 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM 

Eu_____________________________________________________________ Portador 
do RG______________________ e CPF_______________________, domiciliado na 
Rua______________________________________________ n°________, 
bairro____________________ AUTORIZO o uso da minha imagem em todo e 
qualquer material entre fotos e documentos, vídeos e áudios de depoimentos, os quais 
proferi de livre e espontânea vontade, para ser utilizada durante o Concurso Renascença 
61 anos, preciso dizer que te amo! Além, de campanhas institucionais da Administração 
Municipal de Renascença – PR, sejam essas destinadas à divulgação ao público geral. A 
presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e exterior, das seguintes formas: outdoor, 
impressos em geral (encardes, mala direta, boletins informativos, revistas, etc.), folder 
de apresentação, anúncios em revistas e jornais em geral, home page e redes sociais, 
mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, spots e programas para rádio, entre outros). 

Por esta ser expressão da minha vontade declaro autorizado o uso acima descrito 
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a 
qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

Renascença, ______ de ________________ de 2022. 

____________________________________________ 

Assinatura 



AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 

 
Eu_____________________________________________________________ Portador 
do RG______________________ e CPF_______________________, domiciliado na 
Rua______________________________________________ n°________, 
bairro____________________ responsável 
por_________________________________ portador do RG______________________ 
e CPF__________________________ autorizo meu filho a participar do Concurso 
Renascença 61 anos, preciso dizer que te amo! Organizado através do Departamento de 
Cultura do Município de Renascença – PR. 

 

Renascença,_____de______________de 2022. 

 

 

 

 
_________________________________________ 

Assinatura do responsável 


