
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Telejornal Televisando 2022

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 03.021882/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: INSTITUTO GRPCOM
Endereço: JULIO PERNETA Número: 526 Complemento: CASA  01 Bairro: MERCES Município: CURITIBA UF: PR
CEP:80810-110
CNPJ/MF nº: 04.955.882/0001-08

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
PR

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
30/08/2022 a 18/10/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
30/08/2022 a 09/10/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Podem participar todos os professores do 1º ao 5º ano de escolas públicas do Paraná inscritos no projeto
Televisando 2022 do IGRPCOM, que enviarem o telejornal/reportagem escolar juntamente com os termos de
autorização de imagem.

Os telejornais devem ser produzidos depois de acessarem as dicas pedagógicas da ação Conexão Família Escola
2022, disponibilizadas no site www.rpc.com.br/televisando, e mobilizar sua turma e criarem juntos uma
reportagem/telejornal escolar e enviar o vídeo através do link https://bit.ly/telejornaltelevisando22.
O professor pode enviar até 10 telejornais e aqueles que tiverem a nota mínima descrita nos critérios de avaliação
serão publicados no site www.rpc.com.br/televisando.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
O objetivo da Promotora é ver os temas que serão abordados nos trabalhos se tornarem uma reportagem escolar,
que envolva não somente os alunos, mas toda a comunidade escolar, para que possam refletir sobre o assunto.

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 10/10/2022 00:00 a 18/10/2022 23:59
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 30/08/2022 00:00 a 09/10/2022 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA JULIO PERNETA NÚMERO: 526 BAIRRO: MERCES
MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80810-110
LOCAL DA APURAÇÃO: ONLINE

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

3.300,00 9.900,003 Notebook Acer Core i5-10210U 8GB 256GB SSD Tela 15.6”
Windows 11 Aspire 5 A515-54-57CS

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:
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Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

9.900,003

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Os Telejornais inscritos serão avaliados por profissionais do Instituto GRPCOM e RPC, de acordo com os critérios de avaliação:
a) Tempo de vídeo: O vídeo deve ter no máximo 5 minutos - 20 pontos ;
b) Qualidade das imagens: as imagens deverão estar em boa qualidade, permitindo entender com facilidade a mensagem
transmitida - 20 pontos;
c) Clareza e objetividade: o vídeo deverá passar a mensagem de forma clara, utilizando as ferramentas do jornalismo para
tornar o vídeo dinâmico e objetivo - 20 pontos;
d) Criatividade na elaboração do jornal: o vídeo deverá ser criativo na forma de apresentação e edição. A Criação de cenário e
caracterização dos alunos são exemplos de como inovar nesse critério - 20 pontos;
e) Evidenciar o protagonismo dos alunos: É importante que os alunos sejam os protagonistas da atividade, buscando solucionar
um problema da comunidade, ouvindo as partes para trazer uma notícia e entender todos os lados dos fatos - 20 pontos.

O vídeo deverá ter uma pontuação mínima de 60 pontos nos critérios acima, para ter sua publicação aprovada no site do
Televisando, www.rpc.com.br/televisando e os 3 (três) com maiores pontuações receberão 01 (um) Notebook Acer Core i5 cada
professor.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não estar inscrito no Televisando 2022.
Ser equipe pedagógica escola e/ou Secretaria. Não atender os critérios de participação.
Participante que tenha parentes até 2.º (segundo) grau com todo e qualquer colaborador das empresas integrantes do Grupo
Paranaense de Comunicação – GRPCOM.
Enviar um vídeo que ultrapasse 05 (cinco) minutos.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação dos resultados de cada categoria do projeto se dará por meio  do site  www.rpc.com.br/televisando, no dia 19/ de
outubro de 2022.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão enviados para escola dos professores vencedores. Ou caso seja possível, a equipe do IGRPCOM poderá se
deslocar até as escolas dos vencedores, em espaço único definido pela Secretaria de Educação do município; ou na sede das
emissoras da RPC, sendo que neste caso o município é responsável única e exclusivamente pelas despesas de deslocamento e
alimentação.
Ao serem entregues os prêmios deverão ser checados imediatamente pelos vencedores.
Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após as datas das
respectivas apurações.
Não será permitido aos contemplados trocar seus prêmios por qualquer outro, nem mesmo por dinheiro.
Para a entrega e recebimento dos prêmios os contemplados deverão assinar o respectivo Comprovante de Entrega.
De acordo com o art. 6º do Decreto nº 70.951, de 1972, o direito ao prêmio sorteado, não reclamado no prazo de cento e oitenta
dias, contados, respectivamente, da data da apuração do resultado do concurso, caducará e o valor correspondente será
recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de dez dias.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Serão premiados os 3 (três) Telejornais que obtiverem a maior nota, de acordo com os critérios estabelecidos.
COMISSÃO AVALIADORA
Comissão avaliadora é soberana em suas atribuições e será constituída e empossada pela entidade organizadora (IGRPCOM).
A avaliação dos trabalhos será feita por membros da equipe do Instituto GRPCOM e da RPC.
Das análises e decisões da Comissão Avaliadora não caberá, sob nenhuma hipótese, razão ou circunstância, qualquer espécie
de recurso.
A comissão avaliadora não dará acesso aos resultados de avaliação dos trabalhos sejam eles premiados ou não.
A comissão avaliadora do CONCURSO se reserva o direito de confirmar a participação e avaliar apenas os trabalhos que
estiverem em pleno acordo com as prescrições deste regulamento.

DO USO DE IMAGEM
Os participantes dos trabalhos inscritos  serão responsáveis por verificar e garantir a autoria, autenticidade e veracidade das
informações contidas nos seus arquivos, assim como autorizam ou detém autorização dos responsáveis legais de todo o
material enviado nesta ação, e automaticamente autorizam, de pleno direito, o uso gratuito de suas (dos alunos, professores e
demais pessoas que aparecem nas fotos e vídeos) imagens (e/ou voz), nomes (dados pessoais), dos trabalhos enviados e
eventuais depoimentos para matérias jornalísticas, materiais de divulgação, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas em qualquer
tipo de mídia e peças promocionais da conquista do prêmio, ou qualquer outra finalidade, ainda que comercial, sem nenhum
ônus ao IGRPCOM ou a qualquer empresa integrante do grupo GRPCOM.
A cessão de direitos de imagem, nome e som de voz dos contemplados terá vigência de até 12 (doze) meses após o término da
campanha.

DA SOBERANIA E DEVERES
O IGRPCOM, de forma soberana, detém o direito de encerrar e/ou modificar pontos específicos do presente
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CONCURSO Cultural em casos de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer a integridade
e licitude deste. Nenhuma mudança poderá ser feita pelo IGRPCOM para diminuir ou excluir a premiação prevista por este
regulamento. Qualquer mudança na premiação somente poderá ser feita para oferecer prêmios similares e/ou melhores e
depois de autorizado pela SECAP/ME por meio de aditamento. De acordo com decisão soberana do IGRPCOM, o participante
que descumprir qualquer ponto do presente Regulamento, ou sua participação infrinja de forma direta ou indireta a legislação
vigente e/ou a moral e os bons costumes, poderá ser imediatamente excluído do CONCURSO.

Os inscritos, ao aceitarem os termos da inscrição e deste Regulamento, declaram expressamente que leram, compreenderam e
concordam com os termos e condições que regerão o Programa, especialmente os constantes deste Regulamento e das
Políticas de Privacidade do IGRPCOM e da RPC (disponíveis nos links: https://institutogrpcom.org.br/politica-de-privacidade/ ;
https://www.negociosrpc.com.br/politica-de-privacidade-rpc/ e https://privacidade.globo.com/privacy-policy/), bem como
autorizam expressamente a Promotora a utilizar e fazer o tratamento de todos os dados pessoais dos inscritos/participantes
fornecidos no momento da inscrição, exclusivamente para fins lícitos (inclusive e especialmente para relacionamento e envio de
informações sobre o Programa e/ou de outras ações relacionadas ao objeto deste), e que os mesmos poderão ser
compartilhados com os parceiros e patrocinadores do Programa - cuja relação consta no site deste, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, sem o direito de obter o reconhecimento, compensação ou remuneração de qualquer espécie para tal uso, conforme
disposto na referida Política de Privacidade.

Casos omissos, contraditórios, previstos ou não neste Regulamento serão decididos pela Promotora.

15 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv, .xls ou .zip e cada arquivo poderá ter até 250 MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.
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Documento assinado eletronicamente por Astrogildo Silva Queiroz, Técnico, em 19/08/2022 às
09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador OWJ.VSB.LXS
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