
CONCURSO CULTURAL – REVISTA NOIVA 2018 

As presentes disposições visam regular o CONCURSO CULTURAL – REVISTA NOIVA 2018 

(“Concurso Cultural” ou simplesmente “Concurso”) promovido pela Empresa Editora O Liberal 

Ltda., instituição com sede na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina, Americana, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ/MF 43.256.429/0001-57, doravante denominado individualmente 

LIBERAL e/ou ORGANIZADOR;  

1. CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO CONCURSO 

1.1 O presente Concurso Cultural visa estimular os leitores a compartilhar com a empresa suas 

histórias e sonhos a fim de conhecer melhor o público para o qual a Revista Noiva é pensada, 

para assim, agradar cada vez mais os leitores.  

1.2 Este Concurso tem caráter exclusivamente recreativo-cultural e gratuito, não estando 

sujeito - de forma alguma - a qualquer espécie de álea ou sorte.  

1.3 A participação neste Concurso é voluntária e totalmente gratuita, não sendo necessária a 

aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está condicionada ao pagamento 

de qualquer quantia e/ ou valor, pelos participantes, seja qual for sua natureza e ainda que a 

título de ressarcimento de tributos.  

1.4 A participação neste Concurso sujeita todos os participantes às regras e condições 

estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o participante, no ato de seu cadastro, adere a 

todas as disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, 

irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento.  

1.5 Os cinco participantes que contarem de forma mais interessante, cativante e criativa em 

um texto de 1.500 a 2.000 caracteres (toques) como se conheceram serão contemplados com 

os seguintes prêmios: 

- Participar do coquetel de lançamento da Revista Noiva 2018, que será realizado no dia 

18/09/2018 no salão de festas Espaço Le Blanc, localizado na Rua Futim Elias, 300, Lot. 

Industrial Machadinho, Americana-SP. 

- Cobertura social feita por um fotógrafo da Empresa Editora O Liberal e publicação na edição 

impressa e online da coluna Eclética. 

Obs. As imagens serão selecionadas pela equipe da Eclética e as imagens serão utilizadas 

exclusivamente para produção da coluna. 

- Os cinco casais terão direito a um jantar no Nyã Baobá, situado à Rua Fortunato Faraone, 

450, Jardim Girassol, Americana-SP.  

Obs. O jantar é válido até o final de dezembro de 2018, de acordo com a programação do 

estabelecimento.  

Obs 2. Bebida não inclusa. 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

2.1 Podem participar do Concurso Cultural todas as pessoas físicas habilitadas à prática de 

todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 18 

anos, sem limitação de idade, residentes e com planos de casamento na área de cobertura do 



jornal O LIBERAL que engloba as cidades de Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa, 

Sumaré e Hortolândia.  

2.2 Os participantes devem estar com a data do casamento marcado para até o dia 31 de 

janeiro de 2020. O mês e ano de casamento devem ser informado no formulário de inscrição 

junto ao texto que será enviado para avaliação. 

3. ETAPAS 

3.1 O Concurso Cultural é dividido em etapas, as quais se encontram enumeradas e definidas a 

seguir:  

a) Primeira etapa – Inscrições: Para inscrição no presente Concurso Cultural, o participante 

deverá acessar o endereço eletrônico https://goo.gl/forms/qRlTNoYebOrXBeMH2, preencher 

corretamente a Ficha de Inscrição nele disponibilizada (com o nome completo, data de 

nascimento, cidade atual, e-mail e telefones para contato do participante e o mês e ano 

previsto para o casamento) e submeter os seguintes documentos à Comissão de Avaliação. 

O formulário e o texto deverão ser enviados até o dia 25 de agosto para que haja tempo hábil 

de avaliação do conteúdo. 

b) Segunda Etapa – Avaliação: Os formulários serão verificados pela Comissão de Avaliação 

formada por funcionários da empresa O LIBERAL e parceiros, que será responsável por analisar 

os textos enviados e avaliar quais foram mais interessantes, cativantes e criativos ao contar 

sua história de amor.  

c) Terceira Etapa – Divulgação: Os vencedores serão divulgados pelo Grupo Liberal de 

Comunicação, na edição impressa do jornal O Liberal, em boletim no jornal “Liberal no Ar”, na 

primeira e segunda edição do programa, na rádio VOCÊ (AM 580); e também em publicação 

nas redes sociais do Grupo Liberal de Comunicação e no site www.liberal.com.br. 

Os textos vencedores também serão publicados em www.liberal.com.br.  

d) Quarta Etapa – Premiação: Os vencedores serão contatados pela equipe do Grupo Liberal de 

Comunicação sobre como terá acesso ao evento de lançamento da Revista Noiva e ao jantar 

romântico, bem como será tratado com a empresa a forma de cobertura social do casamento. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 O presente Regulamento e o Concurso Cultural – Revista Noiva 2018 poderão ser 

alterados, suspensos ou encerrados a qualquer momento, mediante comunicação prévia pelos 

mesmos meios de divulgação do presente Concurso.  

4.2 Dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento serão decididas de forma soberana 

e irrecorrível pelo ORGANIZADOR.  

4.3 Os participantes poderão esclarecer suas dúvidas por meio das redes sociais do Grupo 

Liberal de Comunicação, ou pelo telefone (19) 3471-0301. 

http://www.liberal.com.br/
http://www.liberal.com.br/

