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““Cianorte e seus Ipês”Cianorte e seus Ipês”

1 DO CONCURSO

1.1 Trata-se  de  CONCURSO  Recreativo-Cultural-Ambiental  ora  denominado:

“Cianorte e seus Ipês”,  promovido pelo Município de Cianorte, por meio da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar Animal.

1.2 O  concurso  abrange  todos  os  munícipes  de  Cianorte  e  tem  por  objetivo

sensibilizar  a  população  para  a  importância  ambiental  e  social  da  preservação  da

arborização urbana do município de Cianorte/PR.

2 DO TEMA

2.1 O  concurso  é  uma  iniciativa  de  Educação  Ambiental  para  promover  a

aproximação entre a comunidade e  a  arborização urbana do município de Cianorte/PR,

especificamente  dos  Ipês  Rosas  que  são  os  primeiros  a  florescer  a  transformar  a

paisagem local,  estimulando o interesse e cuidado de toda comunidade . 

2.2 Os Ipês-rosas são os primeiros a florescer e transformam as paisagens a partir

de junho. A iniciativa busca incentivar de maneira artística e lúdica, a formação cidadã e o

envolvimento  com  as  atividades  que  favoreçam  a  construção  de  valores  e  uma

sensibilização ambiental,  promovendo a expressão social do olhar de um cidadão que

passará a ser contemplado por um público maior, através das fotografias..

2.3 As fotografias inscritas deverão ser de Ipês-rosa pertencentes ao município de 

Cianorte/PR, .
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3 DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1 A participação neste CONCURSO é voluntária e totalmente gratuita e sujeita os

participantes às regras e condições estabelecidas neste REGULAMENTO. Desta forma, o

participante, no ato de sua inscrição, adere a todas as disposições, declarando que LEU,

COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens

deste REGULAMENTO.

3.2 Não é permitido o envio de fotografias com conteúdo impróprio ou ofensivos à

moral  e  aos  bons  costumes,  ou  ainda  que  façam  menção,  direta  ou  indireta,  sobre

questões  de  políticas/partidárias  ou  marcas  e  produtos,  tão  pouco  possuam  cunho

depreciativo,  hipótese na qual  o participante será automaticamente desclassificado do

presente CONCURSO, após análise da COMISSÃO ORGANIZADORA.

3.3 O  CONCURSO  está  aberto  para  inscrição  de  cidadãos  que  residam  no

município de Cianorte/Pr. Os CONCORRENTES devem apresentar-se individualmente,

não sendo aceito equipes. Cada participante poderá inscrever 1 (uma) fotografia junto da

ficha de inscrição.

3.4 Somente  serão  deferidas  as  inscrições  cuja  ficha  esteja  devidamente

preenchida e assinada pelo participante ou pelo responsável, em caso de  menores de

idade. Fotografias entregues sem a ficha de inscrição ou entregues com ficha de inscrição

a lápis e/ou sem assinatura, serão automaticamente desclassificadas.

3.5 Serão desconsideradas as fotografias que não obedecerem ao tema proposto

ou possuírem dados pessoais incorretos e/ou incompletos na ficha de inscrição.

3.6 Os concorrentes são responsáveis pela originalidade das fotografias apresentadas,

garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de

terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos de conexão.

3.6.1 Fotos copiadas da Internet ou réplicas de outros fotógrafos serão desclassificadas
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e poderão ocasionar penalidades previstas por lei ao participante.

3.7 Os autores das imagens apresentadas autorizam a sua eventual utilização pelos

organizadores do concurso,  em ações de divulgação em formato  de publicação impressa,

audiovisuais ou em outros meios promocionais e de divulgação.

3.7.1 Também deverá preencher a ficha de autorização de uso de imagem, qualquer

pessoa que aparecer na fotografia.

3.8 A fotografia deverá ser entregue impressa, no tamanho 15 cm (altura) x 21 cm

(largura), em papel fotográfico.

3.8.1 As fotos não poderão apresentar efeitos digitais, tais como borda, distorções,

inserções de imagens alheias ao momento em que foi retirada a fotografia.
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4 DAS ETAPAS DO CONCURSO

4.1 Este CONCURSO será realizado em 04 etapas:

 A primeira etapa compreende a fase de inscrição e entrega das fotografias;

 A  segunda etapa compreende a avaliação das fotografias pela Comissão

Avaliadora;

 A terceira etapa compreende a divulgação do resultado final;

 A quarta etapa compreende a premiação do 1º e 2º colocado.

Etapas do Concurso

Divulgação do Regulamento 13/07/2022

Entrega das Fichas de
Inscrição  e Fotografias

14/07/2022 a 20/07/2022 
(até 17:00)

Validação das Inscrições 21/07/2022 a 22/07/2022

Votação 27/08/2022

Divulgação do Resultado 28/08/2022

Premiação Uma semana após o resultado

4.2 Primeira Etapa – Inscrições:

4.2.1 A primeira etapa compreende o período de inscrições e entrega da fotografia,

que terá início no dia 14 de julho de 2022 e encerrará às 17h00min do dia 20 de julho de

2022.

4.2.2 A ficha de inscrição e a fotografia deve ser entregue na Secretaria Municipal

de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, em meio físico, localizada no endereço informado

no rodapé do presente documento.

4.2.3 No ato da entrega será dado ao participante um recibo, como comprovante,

contendo as informações referentes a entrega.

4.3 Segunda Etapa – Validação e Avaliação:
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4.3.1 A  segunda  etapa  do  concurso  compreende  a  validação  das  inscrições

deferidas pela COMISSÃO ORGANIZADORA, que ocorrerá no período de 21 de julho de

2022 a 22 de julho de 2022.

4.3.2 Somente  serão  aceitas  e  validadas  as  inscrições  realizadas  nos  prazos

estabelecidos e que contenham todas as informações requeridas, bem como, que sejam

entregues nas formas especificadas no presente REGULAMENTO.

4.3.3 As  fotografias  e  inscrições  validadas  pela  COMISSÃO  ORGANIZADORA

serão  apresentadas  à  COMISSÃO  JULGADORA  sem  as  informações  pessoais  dos

participantes para garantir a isonomia do concurso.

4.3.4 Serão convidados a compor a COMISSÃO JULGADORA um representante

de  cada  um  dos  seguintes  órgãos:  Secretaria  Municipal  Meio  Ambiente,  Secretaria

Municipal  de  Turismo,  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Instituto Água e Terra,

Ministério Público do Paraná – Promotoria de Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade.

4.3.5 A COMISSÃO JULGADORA se reunirá  no  dia 27 de julho de 2022 para

realizar a votação da fotografia vencedora, considerando os critérios estabelecidos nesse

edital.

4.3.6 A avaliação será feita utilizando os critérios:

 respeito a temática;

 qualidade técnica e artística;

 criatividade;

 originalidade.
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4.3.7 A decisão da COMISSÃO JULGADORA será soberana, irrecorrível e 

irrevogável, não cabendo recurso.

4.4 Terceira Etapa – Resultado:

4.4.1 O  resultado  será  divulgado,  até  28 de  julho  de  2022,  Dia  Nacional  de

Conservação da Natureza,  nas  redes sociais  (@prefeituradecianorte)  e  site  oficial  do

Município de Cianorte (www.cianorte.pr.gov.br/).

4.5 Quarta Etapa – Premiação:

4.5.1 Haverá premiação para os participantes propositores das duas fotografias 

escolhidas pela COMISSÃO JULGADORA.

4.5.2 A  premiação  das  fotografias  vencedoras  será  realizada  posteriormente  a

divulgação do resultado final, em data e local a ser divulgado, em um prazo de até  7

(sete) dias após a divulgação do resultado.

4.5.4 A premiação oferecida aos vencedores será:

 1º Lugar: Jantar Livre com direito à acompanhante no Restaurante do Goldmen

Hotel, sito Av. Paraíba, n° 979 - Zona 3, Cianorte - PR, 87209-128.

 2º  Lugar:  Almoço  Livre  com direito  à  acompanhante  e  uma Jarra  de Suco no

Restaurante Agridoce, sito Av. Santa Catarina, 214 - Zona 1, Cianorte - PR, 87200-

000.
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5 DA CESSÃO DE DIREITOS

5.1 Ao  participar  do  Concurso,  o  participante  ou  seu  responsável  autorizam a

utilização da fotografia, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, nas matérias referentes

ao  CONCURSO,  em  qualquer  veículo  escolhido  pela  Administração  Pública,  para

divulgação deste CONCURSO e de futuras ações de educação ambiental, por período

indeterminado, sem restrição de frequência, sem que isto implique qualquer tipo de ônus

ao Poder Executivo de Cianorte/PR.

5.2 As autorizações descritas não implicam em qualquer obrigação de divulgação,

ou pagamento de qualquer quantia por parte do Município de Cianorte/PR.

5.3 O Município de Cianorte/PR estará autorizado a utilizar as fotografias inscritas

no CONCURSO em ações de educação ambiental sem o pagamento de nenhuma taxa

referente a direitos autorais ou de uso de imagem.

5.4 O ato de participação neste CONCURSO corresponde ao envio da fotografia,

de acordo com as regras aqui estabelecidas, e implica no total conhecimento e aceitação

de todos os itens e datas deste REGULAMENTO, inclusive no que se refere à autorização

de uso da fotografia.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O  descumprimento  deste  REGULAMENTO  implicará  na  imediata

desclassificação do participante.

6.2 Os membros da COMISSÃO ORGANIZADORA e da COMISSÃO JULGADORA

não poderão ser os mesmos representantes dos órgãos integrantes.
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6.3 Caso algum membro da COMISSÃO JULGADORA possuir parentesco de 1º

grau  com  algum  participante  deverá  comunicar  a  COMISSÃO  ORGANIZADORA  sob

pena de desclassificação do participante em caso de omissão.

6.4 Quaisquer dúvidas sobre o CONCURSO ou sobre o presente REGULAMENTO

devem ser  direcionadas para o e-mail:  edu.ambiental@cianorte.pr.gov.br –  Telefone

(44) 3631-6152.

6.5 Os casos omissos serão resolvidos 

COMISSÃO ORGANIZADORA. 

Cianorte, 11 de Julho de 2022.

DANIELLA DE CÁSSIA SILVA CARRARO PARREIRAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

EVANDRO DE CASTRO
CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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FICHA DE INSCRIÇÃO

CONCURSO “CIANORTE E SEUS IPÊS”

Dados do Participante

Nome:

Idade:

Nome do responsável:

Telefone:

Endereço

Rua:                                                                                                   Número:

Bairro:                                                                                    CEP:

E-mail:                                                                              Telefone:

Informações de Localização do Ipê-rosa

Rua:                                                                                                   Número:

Bairro:                                                                                    CEP:

Observações:

Declaro que, para participar do CONCURSO, autorizo o uso da fotografia em anexo em ações de
educação ambiental, razão pela qual, renuncio aos direitos autorais e morais sobre a obra.

Declaro ciência de que as ações relacionadas ao CONCURSO serão fotografadas e filmadas,
razão pela qual,  autorizo o uso de imagem da fotografia,  em qualquer  mídia ou meio físico,
inclusive  eletrônico,  única  e  exclusivamente  para  questões  relativas  a  divulgação  do
CONCURSO.

Declaro que li,  compreendi e possuo total ciência e concordância com o REGULAMENTO do
CONCURSO “Cianorte e seus Ipês”.

Assinatura do participante ou responsável 
Nome:

CPF:
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RECIBO DE INSCRIÇÃO

CONCURSO “CIANORTE E SEUS IPÊS”

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Data e Hora da entrega:

Entregue por:

Recebido por:

Assinatura do participante
ou responsável

Assinatura do representante
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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