
 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL  

“Revele-se + Você” 

 

 

Quer revelar toda a sua personalidade e se sentir uma mulher mais bonita, mais poderosa, mais 

você? O programa Pode Contar junto com a personal stylist Lu Carvalho, com a ajuda de Maxton, 

irão ajudar você a revelar todo o seu potencial e começar uma nova vida. 

 

É a sua chance de se revelar uma nova mulher! Envie agora mesmo sua foto para o WhatsApp da 

produção do Pode Contar: (85) 8151-9802. 

 

Com Maxton você tem liberdade para ser + você. 

 

  

1. Objeto e Prazo do Concurso Cultural 

 

1.1. O Concurso Cultural “Releve-se + Você”, doravante denominado Concurso Cultural, realizado 

pela NORDESTV, sediada na Av. Antônio Sales, 2811 – Dionísio Torres – Fortaleza/CE, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº. 02.391.395/0001-26 (NORDESTV), é aberta à participação de todas as 

pessoas físicas, do sexo feminino, residentes no Estado do Ceará. 

 

1.2. O Concurso Cultural tem por objetivo premiar 06 (seis) participantes que serão escolhidas pela 

produção do programa que “enviarem uma foto, de acordo com critérios estabelecidos pela equipe 

julgadora mencionados no item 2.1 abaixo.  

 

1.3. O Concurso Cultural terá início no dia 18 de Fevereiro de 2015 com prazo final no dia 25 de 

Março de 2015. Para participar, é necessário que os interessados assistam ao programa “Pode 

Contar” para conhecimento da promoção e sigam os critérios descritos abaixo. O resultado do 

Concurso Cultural será divulgado conforme o item 4.2 infra.  

 

 

2. Critério de Participação 

 

2.1. Para participar, os interessados deverão: (i) assistir o programa Pode Contar; (ii) ler e concordar 

com os termos do regulamento, acessível a partir de links no site da NORDESTV 

(www.nordestv.com.br) e (iii) Enviar para o WHATSAPP (85)8151-9802, até o dia 25 de Março de 

2015 uma foto sua, sem qualquer exposição de conteúdo erótico ou assemelhado. O participante 

deverá enviar o seu nome, endereço e a cidade na mesma oportunidade do envio da foto. (iv) A 

Comissão Julgadora do Concurso fará a seleção das vencedoras da promoção (v) As ganhadoras 

serão divulgadas durante o programa PODE CONTAR a serem exibidas semanalmente (nas sextas) 

durante a vigência da promoção.  

 

2.2 A foto não poderá deter conteúdo erótico, de  nudez e assemelhados, com gestos e condutas 

imorais e que estejam em desacordo com as regras de classificação indicativa de horário, bem como 

deverá conter a Identificação do participante, como nome, endereço e cidade.  

 

2.3 A foto poderá conter mais de um participante em seu conteúdo, contudo apenas um será 

contemplado pelo recebimento do prêmio, qual seja, o responsável pelo envio da foto, o qual 

informará seu nome, endereço e cidade. 

  



3. Critério de Premiação 

 

3.1. O Concurso Cultural consiste na premiação de 06 (seis) participantes que, segundo critérios da 

Comissão Julgadora (produção do programa) que irá fazer a escolha de uma participante por 

semana (durante o período da promoção) e será exibido no programa Pode Contar, semanalmente, 

às sextas.  

 

3.2 O resultado será divulgado todas as sextas (20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03), no 

programa Pode Contar da NORDESTV. As ganhadoras, desde já autorizam a sua participação e a 

transmissão televisiva ao vivo ou gravada no programa Pode Contar. 

3.3 As participantes e as vencedoras deste Concurso Cultural declaram, desde já, serem as autoras 

das fotos enviadas, não tendo cometido plágio ou qualquer outra forma de apropriação autoral 

vedada pela lei. 

 

3.4 As participantes que enviarem as melhores fotos (a critério de escolha da produção do 

programa) serão premiadas, com uma transformação, correspondendo a Cabelo e Maquiagem, de 

acordo com as dicas apontadas pela personal stylist Lu Carvalho. 

 

3.5 Na hipótese de qualquer vencedora vir a ser desclassificada ou perder o direito a receber a 

premiação por qualquer motivo, a Comissão Julgadora poderá premiar a seu exclusivo critério, 

outra ganhadora que melhor se adequaria aos seus critérios de eleição de vencedora. 

 

3.6 Os prêmios são pessoais e intransferíveis, não sendo, ainda, permitida a troca destes por 

dinheiro ou por qualquer outro produto.  

 

3.7 A NORDESTV é responsável tão-somente pela premiação, não se responsabilizando, pois, pela 

sua instalação, funcionalidade, conteúdo, troca, conserto, substituição, garantia; e toda e qualquer 

responsabilidade civil e criminal decorrente do produto, sob responsabilidade exclusiva da indústria 

fornecedora.  

4. Da Entrega dos Prêmios 

 

4.1. A vencedora do Concurso Cultural fará jus ao recebimento do prêmio acima elencado e 

conforme estipulado no item 3.5. 

 

4.2. A vencedora do Concurso Cultural será divulgada ao vivo no programa PODE CONTAR, que 

será exibido as sextas, respectivamente nos dias 20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 27/03, durante a 

vigência da promoção. A produção do programa entrará em contato com as vencedoras para a 

firmar a data da transformação, bem como da gravação dos programas, devendo as vencedoras 

estarem munidas de documento de identidade. 

 

4.3. As ganhadoras, desde já autorizam a sua participação e a transmissão televisiva ao vivo ou 

gravada no programa Pode Contar da NORDESTV. 

 

 

5. Disposições Finais  

 

5.1. Não será permitida a participação, neste Concurso Cultural, de empregados e prestadores de 

serviço do  SISTEMA JANGADEIRO DE COMUNICAÇÃO. 

 

5.2. O Concurso Cultural tem toda a sua estrutura tecnológica baseada em sistemas de hardware e 



software mantidos em ambiente reservado e seguro. Serão automaticamente desclassificados deste 

Concurso Cultural os participantes que tentarem desrespeitar qualquer um dos itens deste 

regulamento, ou ainda, utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter benefício próprio ou para 

terceiro.  

 

5.3. Na hipótese descrita no item acima, o beneficiário, bem como o terceiro beneficiado, serão 

automaticamente desclassificados do Concurso Cultural. 

 

5.4. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes, e-mail, vídeo e foto em 

qualquer tipo de mídia, Internet e peças promocionais para fins de divulgação do Concurso Cultural 

sem qualquer ônus adicional para NORDESTV. 

 

5.5. Os participantes, no ato de inscrição no Concurso Cultural e adesão a este regulamento, 

autorizam a divulgação de seu nome, foto e vídeo, e o uso gratuito de suas imagens e vozes, em 

fotos, cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia, peças 

promocionais e campanhas on-line da NORDESTV, para a divulgação do Concurso Cultural, 

existente ou ainda a ser criada, por prazo indeterminado, a contar da data de início deste Concurso 

Cultural, sem fazer jus a qualquer pagamento do NORDESTV caso seja um dos vencedores do 

Concurso Cultural. 

 

5.6. Reconhece o participante que terceiros de má-fé poderão utilizar-se de subterfúgios 

tecnológicos a fim de ter acesso a seus dados pessoais ou a fraudar O Concurso Cultural e, para este 

fim, isenta NORDESTV de qualquer responsabilidade correlata. 

 

5.7. Em razão do exposto no item 5.6. acima, na hipótese de ocorrência de interrupções de qualquer 

gênero nos sistemas, durante o período do Concurso Cultural, NORDESTV não ficará obrigada a 

prorrogar o prazo do Concurso Cultural, dando-se por finda no prazo estipulado neste regulamento, 

salvo decisão em contrário das mesmas.  

 

5.8. A NORDESTV poderá suspender ou interromper definitivamente este Concurso Cultural a 

qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem que sejam devidos aos participantes ainda não eleitos 

vencedores quaisquer premiações, bonificações ou compensações. 

 

5.9. As questões não previstas neste regulamento ou qualquer dúvida que possa surgir serão 

julgadas por uma comissão composta por 03 (três) representantes da NORDESTV, cujas decisões 

são soberanas e irrecorríveis. Participar deste Concurso Cultural implica na aceitação sem reservas 

deste regulamento.  

 

5.10.  A participação neste Concurso Cultural implica na aceitação total de todos os itens deste 

regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto necessário, 

garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também, dos organizadores.  

 

5.11. Este Concurso Cultural é exclusivamente recreativo, sem qualquer modalidade de sorte ou 

pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou uso de 

qualquer bem, direito ou serviço, promovido pela NORDESTV de acordo com o artigo art. 3º, 

inciso II, da Lei nº. 5.768/71 e art. 30 do Decreto- Lei nº. 70.951/72. 

 

5.12.  A NORDESTV não se responsabiliza pelo transporte, alimentação ou qualquer outra despesa 

atribuível a vencedora do Concurso para usufruir do prêmio. 

 

5.13.  Aplica-se a este Concurso Cultural, incluindo, mas sem se limitar à sua divulgação, 

condução, às participações e às premiações, a legislação brasileira e fica eleito o Foro da Cidade de 



Fortaleza, Capital deste Estado do Ceará, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta. 

 

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2015. 

 

 

NORDESTV 

 

 


