
 

 

REGULAMENTO PRÊMIO FOLHABV 
DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 
A “EDITORA BOA VISTA LTDA”, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Rua Lobo D´almada, 43, na cidade Boa Vista, Estado de Roraima, inscrita no CNPJ nº. 
04.653.101/0001-12 e as demais empresas pertencentes ao seu grupo empresarial 
(GRUPO FOLHABV) promoverão o “Prêmio FOLHABV DE CRIAÇÃO 
PUBLICITÁRIA” com o intuito de premiar as melhores campanhas publicitárias 
publicadas no jornal Folha de Boa Vista de sua titularidade, tudo em consonância com o 
disposto neste Regulamento. 

1. SISTEMÁTICA DO PRÊMIO 

1.1. O Prêmio tem por objetivo premiar as melhores campanhas publicitárias 
veiculadas no jornal Folha de Boa Vista. 

1.2. Comissão julgadora será formada por: 1 representante do departamento 
comercial; 1 representante da faculdade Estácio Atual; 1 representante da 
Universidade Federal de Roraima; 1 representante da faculdade Cathedral. 

 
1.2. 1       Só serão inscritas as campanhas com as seguintes especificações: 
a) Formato mínimo: 6col x 10cm ou equivalente. 
b) Período de veiculação: mínimo 15 (quinze) dias. 
c) Veiculação de 01 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015. 

1.2.2.         As Campanhas Publicitárias inscritas deverão ter sido veiculadas em espaços 
pagos pelo Cliente, não podendo concorrer ao Prêmio as Campanhas Publicitárias 
veiculadas em espaços bonificados ou via permuta. 

1.3.              As agências de publicidade ou profissional independente, responsáveis 
pelas Campanhas Publicitárias receberão por email a confirmação da inscrição. 

1.3.1.         Para fins de interpretação deste Regulamento, entende-se por Agências de 
Publicidade: agências de publicidade independentes contratadas pelos Clientes, bem 
como as agências alocadas nos departamentos de marketing dos Clientes denominadas 
como “HouseAgency”. 

1.3.2.         Fica estabelecido, ainda, que na hipótese de a Campanha Publicitária, 
selecionada pela FOLHABV, ter sido encomendada pelo Cliente com um conceito 
único e que tenha a veiculação de suas peças impressas autorizada por uma Agência de 
Publicidade e de suas peças digitais autorizada por uma segunda Agência de 
Publicidade, apenas poderá concorrer ao Prêmio, a Agência de Publicidade detentora 
dos direitos da criação do conceito da Campanha Publicitária impressa. 

1.3.2.1.    Para participação de Agência de Publicidade que se enquadre na hipótese 
acima será necessária a apresentação, no momento da inscrição no Prêmio, do Termo de 
Responsabilidade, cujo modelo é anexado ao presente Regulamento como Anexo I. 

 



 

 

 

2. DA COMISSÃO JULGADORA 

2.1.              As Agências de Publicidade e/ou os Clientes selecionados na forma citada 
acima poderão participar do Prêmio, através da Inscrição devidamente preenchida, cujo 
modelo está disponível no Site folhabv.com.br e cópia das peças publicitárias 
divulgadas no jornal Folha de Boa Vista. 

2.1.1.         Nenhuma Inscrição poderá ser feita sem a prévia autorização do Cliente e/ou 
dos autores das Campanhas Publicitárias apresentadas. 

2.1.2              Apenas participarão do Prêmio, os Profissionais que estejam indicados nas 
Inscrições protocoladas no Departamento Comercial do jornal Folha de Boa Vista até as 
12:00 do dia 31 de dezembro de 2015. 

2.2.              A participação no Prêmio é gratuita, condicionando-se à aceitação e 
adequação a este Regulamento, bem como ao correto e adequado preenchimento da 
Inscrição. 

2.3.              No ato de sua inscrição e/ou participação no Prêmio os participantes 
declaram e garantem, de modo expresso, possuir capacidade jurídica para os fins deste, 
bem como de que todas as informações prestadas em razão de sua participação são 
verdadeiras. 

2.4.           Serão consideradas nulas e ficarão imediatamente desclassificadas e 
impedidas de concorrer aos prêmios, as Inscrições: 

(a)     em que quaisquer dos documentos estejam preenchidos incorretamente, com 
dados incorretos, falsos ou que de qualquer modo contenham informações incompletas, 
incorretas ou que apresentem algum tipo de erro ou de inadequação ao disposto neste 
Regulamento; 

(b)     em que os documentos e/ou as Campanhas Publicitárias contenham palavras e/ou 
expressões de baixo calão, contrárias à moral e aos bons costumes e/ou que agridam a 
imagem e/ou direito de VEÍCULOS ou de terceiros, a critério e julgamento do FOLHA 
DE BOA VISTA; 

(c)     que não atendam as especificações técnicas e/ou quaisquer outras disposições 
deste Regulamento; 

(d)     nas quais for comprovado de que a Campanha Publicitária seja de titularidade de 
terceiro ou infrinja qualquer lei. 

2.5.           Todo o material enviado ao jornal FOLHA DE BOA VISTA não será 
devolvido, sendo certo que a FOLHA se reserva o direito de, a qualquer tempo, utilizar 
o material enviado de todas as formas estabelecidas neste regulamento. Sem prejuízo do 
anteriormente estabelecido, as Agências de Publicidade e/ou os Clientes autorizam, 
desde já, a FOLHA a descartar o material recebido e não aproveitado. 



 

 

2.6.           A participação no Prêmio acarreta as Agências de Publicidade, aos Clientes e 
Profissionais a aceitação total e irrestrita de todos os itens, cláusulas e condições deste 
Regulamento. 

  

3 . CRITÉRIO DE PREMIAÇÃO 

3.1.              Todas Campanhas Publicitárias inscritas no período de inscrição serão 
catalogadas e colocadas à disposição de um corpo de jurados formado por 4 (pessoas) 
pessoas das seguintes áreas: 01 departamento comercial do jornal Folha de Boa Vista, 
01 representante da faculdade Estácio Atual, 01 representante da faculdade Cathedral e 
01 representante da Universidade Federal de Roraima. 

3.1.1.         O processo de votação do Júri terá início no dia 16 de fevereiro de 2016, a 
partir das 10h00min, Horário de Boa Vista. 

3.1.2.         Os critérios do Júri para selecionar a melhor Campanha Publicitária será: 
a) Originalidade - até 3,0 pontos 
b) Criatividade - até 3,0 pontos 
c) Capacidade de usar o meio impresso (jornal) - até 4,0 pontos 

2.1.4.         No caso de serem selecionadas pela Comissão Julgadora Campanhas 
Publicitárias idênticas, semelhantes e/ou que contenham a mesma ideia central e 
quaisquer destas forem uma das Campanhas Publicitárias escolhidas pelo Júri, fica 
estabelecido que o voto final será dado pelo representante do departamento do jornal 
Folha de Boa Vista, bem como em caso de empate. 

2.2.              Dentre as Campanhas Publicitárias enviadas, o Júri escolherá a melhor 
Campanha Publicitária, sendo que os Profissionais responsáveis por tais Campanhas 
serão considerados vencedores do Prêmio e farão jus a premiação adiante estipulada. 

2.2.              As Campanhas Publicitárias eleitas pelo Júri e os nomes dos respectivos 
Profissionais responsáveis por tais Campanhas serão divulgados no dia 17 de fevereiro 
de 2016, por meio do Site. Fica estipulado que a FOLHA, ao seu exclusivo critério, 
também poderá divulgar o resultado desse Prêmio da maneira que julgar mais 
conveniente. 

2.4.              A FOLHA poderá alterar a data e forma de divulgação do resultado deste 
Prêmio em virtude de imprevistoe/ou força maior. 

  

 

3. PREMIAÇÃO 

3.1.  Será escolhido a melhor campanha e o prêmio será dividido da seguinte forma: 



 

 

a) Anunciante: R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) que deverá ser usado em espaços 
publicitários, distribuídos nos veículos do Grupo FolhaBV; 

b) Agência: R$ 3.000,00 ( três mil Reais) em espécie; 

c) Contato comercial: R$ 2.000,00 (dois mil Reais) em espécie; 

d) Responsável pela criação da peça publicitária: R$ 2.000,00 (dois mil Reais) em 
espécie; 

 

3.3.2.         Caso qualquer informação fornecida pelos Vencedores esteja incorreta, 
imprecisa ou incompleta, impossibilitando ou prejudicando, por qualquer motivo, a 
premiação, a FOLHA se reserva o direito de desclassificar tal Vencedor, que 
automaticamente perderá o direito ao prêmio. 

3.3.3.         Os Vencedores deverão comparecer em uma cerimônia para a entrega dos 
prêmios (em data a ser definida), ficando estabelecido que as despesas com transporte 
até a referida cerimônia correrão, por conta exclusiva, destes. 

3.7.              As Agências de Publicidade, Profissionais e/ou Clientes Vencedores 
poderão fazer menção em suas peças publicitárias sobre a vitória no Prêmio, desde que 
tais peças publicitárias sejam prévia e expressamente aprovadas pela FOLHABV. 

3.8.  Será considerado o anunciante, a agência, o contato comercial e o responsável pela 
criação, os inscritos previamente indicados na ficha de inscrição. Não tendo o Grupo 
Folha nenhuma responsabilidade sobre os nomes ali descritos. 

  

 

4. AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

4.1.              Ao inscrever-se para participar neste Prêmio, nos termos deste 
regulamento, as Agências de Publicidade, os Clientes e os Profissionais estarão 
automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em 
caráter irrevogável e irretratável o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de 
seu nome, sua imagem e sua voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, 
digitalizadas ou não, bem como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em 
qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, 
cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, para a ampla divulgação do 
resultado do Prêmio. 

4.1.1.         A autorização descrita na cláusula 4.1 não significa, implica ou resulta em 
qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento, concordando ainda os 
Vencedores, inclusive, em assinar eventuais instrumentos neste sentido e para tal efeito, 
sempre que solicitado pela FOLHABV. 



 

 

   

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

5.1.              Todos os direitos autorais de natureza patrimonial relativos a qualquer 
material enviado pelas Agências de Publicidade e/ou Clientes são licenciados de 
maneira irrevogável e irretratável a FOLHA, a título gratuito, podendo a FOLHA 
veicular e reproduzir os materiais enviados pelas Agências de Publicidade e/ou Clientes, 
sem qualquer limitação de prazo e território, sem restrição ao número de meios e modos 
de reprodução em quaisquer formas de utilização dos materiais enviados pelas Agências 
de Publicidade e/ou Clientes, existentes ou que venham a existir no futuro. Dentre os 
direitos compreendidos no presente regulamento estão: (i) o direito de reprodução, total 
ou parcial, por qualquer meio ou processo existente ou que venha a existir no futuro, em 
qualquer tipo de suporte material, analógico ou digital, isoladamente ou em conjunto 
com outros conteúdos, como textos, ilustrações, fonogramas etc, para qualquer gênero 
de publicação, impressa ou eletrônica; (ii) o direito de inclusão em base de dados, 
armazenamento em computador, microfilmagem ou qualquer outro meio de 
arquivamento para distribuição eletrônica por qualquer meio ou processo de recepção, 
de transmissão e entrega de conteúdos, incluindo quaisquer endereços de domínio na 
internet ou em outras redes de computadores; o direito de comunicação ao público por 
transmissão, retransmissão, independentemente dos meios e tecnologias de transmissão 
de sinais, e de representação, incluindo exposições; e (iii) quaisquer outras modalidades 
de utilização existentes. As Agências de Publicidade e/ou Clientes autorizam a 
modificação de seus materiais enviados para adequação a cada veículo e aos meios de 
publicação. 

5.2.              A presente licença de direitos a FOLHA vigorará por prazo indeterminado, 
a partir do envio da inscrição pelas Agências de Publicidade e/ou Clientes. 

5.3.              As Agências de Publicidade e/ou Clientes declaram que o uso dos materiais 
enviados a FOLHA não violam os direitos de terceiros nos termos da legislação em 
vigor, incluindo, sem limitar, direitos autorais de terceiros e direitos de personalidade. É 
de responsabilidade das Agências de Publicidade e/ou Clientes a obtenção dos 
licenciamentos de direitos, permissões e autorizações necessárias para participar deste 
Prêmio. As Agências de Publicidade e/ou Clientes deverão assegurar que os materiais 
enviados e todos os materiais utilizados para sua elaboração estão de acordo com as 
disposições legais aplicáveis e, se for o caso, devidamente autorizados. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1.              Ao inscrever-se para participar neste Prêmio, nos termos deste 
Regulamento, as Agências de Publicidade e/ou Clientes estarão automaticamente, ainda: 

(a) autorizando, reconhecendo e aceitando que as informações enviadas poderão ser 
utilizadas pela FOLHA para a adequada realização e conclusão deste Prêmio; e 



 

 

(b) reconhecendo e aceitando expressamente que a FOLHA não é responsável, nem 
poderá ser responsabilizado, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação 
neste Prêmio ou da eventual aceitação dos prêmios. 

6.2.              Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela FOLHA. 

6.3.              Não poderão inscrever-se, concorrer nem participar do Prêmio, 
Profissionais que sejam os empregados e/ou contratados da FOLHA, direta ou 
indiretamente, envolvidos na sua organização, bem como os parentes, em até o 2º grau, 
destes Profissionais. 

 

Boa Vista, Roraima, 30 de junho de 2015. 


