Concurso cultural: “Beleza, meio ambiente e a
sustentabilidade”
Regulamento

O concurso cultural de redação “Beleza, meio ambiente e a sustentabilidade” é uma iniciativa
desenvolvida e organizada pelas blogueiras do Cacheia. Este concurso é de cunho exclusivamente
cultural e recreativo, sem subordinação a qualquer modalidade de álea, pagamento pelos
concorrentes, nem vinculação destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem,
direito ou serviço, realizado com base no art. 3º, II, da Lei 5.768/71 e art. 30 do Decreto 70.951/72.
CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS
● O concurso cultural busca eleger redação vencedora, de no máximo 3000 palavras, que
versem sobre o tema “Beleza, meio ambiente e sustentabilidade”. O objetivo não é
escrever sobre o blog Cacheia ou sobre o prêmio vencedor. O concurso cultural busca
estimular redações e discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente.
● O concurso tem como objetivos:
a. Incentivar o fomento da leitura e da escrita.
b. Estimular a criatividade.
c. Reconhecer talentos locais.
d. Trabalhar no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
● A participação no concurso é voluntária e gratuita.
DOS PARTICIPANTES
● Poderão participar todas as pessoas interessadas que não tenham relações de primeiro grau
e de segundo grau com alguma das blogueiras do Cacheia; que não façam parte da
comissão organizadora; que não façam parte da comissão julgadora.
● Cada participante inscrito poderá participar apenas com uma redação em um único envio.
● A inscrição deverá ser realizada por meio da página Cacheia.com/concurso-cultural.
● Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente o blog Cacheia a utilizar, publicar
e reproduzir, por meio de jornais, revistas, rádio e internet, o conteúdo, respeitando-se a
propriedade intelectual do autor da redação.
DA REDAÇÃO
● Cada participante poderá escrever uma redação que deverá ser inédita e original, em língua
portuguesa, sobre o tema: “Beleza, meio ambiente e a sustentabilidade”.
● A redação não pode ter caráter de propaganda para o blog Cacheia.
● Qualquer situação de plágio remeterá à desclassificação.
● A redação deve ser digitada em fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento de 1.5,,
com no máximo 3.000 palavras.
● A redação poderá ser escrita em prosa ou poesia.

A redação deve ter relação com a temática de “Beleza, sustentabilidade e meio ambiente”.
A redação que fugir ao tema será desclassificada.
● A redação não poderá:
a) Causar danos materiais ou danos morais a terceiros;
b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou contravenção
penal), ou que possam ser entendidos como incitação a prática de crimes;
c) Constituir ofensa à liberdade e à crença;
d) Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou
procedência nacional ou regional;
e) Fazer propaganda eleitoral;
f) Ter sido produzido por terceiros.
●

DA PREMIAÇÃO
● Será premiado o primeiro lugar, com um kit B
 otica Cachos No/Low poo da Bioextratus.

DA COMISSÃO JULGADORA
A seleção das melhores redações será realizada pelas blogueiras do Cacheia.
PRAZOS
Envio de redações

20/01/2017

Decisão da redação vencedora

10/02/2017

Divulgação dos resultados

12/02/2017

DISPOSIÇÕES FINAIS
● Este Concurso tem caráter exclusivamente recreativo-cultural e gratuito, não estando
sujeito - de forma alguma - a qualquer espécie sorte, nos termos do artigo 3º, inciso II, da
Lei n.º 5.768/71, bem como do artigo 30 do Decreto nº. 70.951/72
● A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de
todas as disposições deste regulamento, sendo desclassificados os trabalhos que não
atenderem as regras nele contidas.
● Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
COMISSÃO ORGANIZADORA
● Ana Catarina Cizilio, Maressa de Sousa Santos, Mariana Boaretto e Raysa França.

