
DO CONCURSO:
1. O Concurso GAROTO E GAROTA SUPER 2018 é instituído pela Sempre Editora 
Ltda, empresa sediada na cidade de Contagem/MG, à Av. Babita Camargos, 1.645 
– Cidade Industrial, CEP 32210-180, inscrita no CNPJ nº 26.198.515/0004-84. 

DO PRAZO:
2. O Concurso GAROTO E GAROTA SUPER 2018 será realizado no período de 
agosto a novembro de 2018.

DOS PARTICIPANTES:
3. Poderão participar do concurso candidatos (as) com idade entre 16 a 25 anos, 
completados até a data final do concurso, residentes no Estado de Minas Gerais.

DOS REQUISITOS:
4. Para participar os (as) candidatos (as) deverão:
a) Preencher a ficha de inscrição publicada no jornal Super Notícia nas edições 
de terças, sextas, sábados e domingos e no site www.garotoegarotasuper.com.br;
b) Anexar 02 fotos (P&B ou cor) individuais e recentes, sendo uma de rosto e uma 
de corpo inteiro, na medida mínima de 10 cm X 15 cm;
c) Anexar cópia da carteira de identidade;
d) Menores de 18 anos deverão enviar autorização e cópia do documento de 
identidade dos pais/responsável autenticada.
5. Enviar ou entregar a Ficha de Inscrição, juntamente com a documentação 
solicitada, em envelope lacrado, nos locais descritos abaixo até o tempo hábil 
estabelecido pelo regulamento: Sede do Jornal Super Notícia (Av. Babita 
Camargos, 1645 – Cidade Industrial – Contagem), Jornal O Tempo Betim (Rua 
do Rosário, 182 – Bairro Angola – Betim, Espaço Cultural do Jornal O TEMPO 
(Rua Pernambuco, 712 – Funcionários – BH), e loja Compre Certo (Rua da Bahia, 
495 – Centro – BH) até o dia 11/10/2018. Escrever no envelope “Concurso Garoto e 
Garota Super 2018”. As fichas enviadas através do Correios deverão ser postadas 
até o dia 10/10/2018.
6. As fotos não necessitam ser produzidas por fotógrafos profissionais, deverão 
ter no seu verso, nome completo e telefone do (a) candidato(a).
7. Para serem aceitas, as fotos não poderão conter cenas de nudez, violência, 
gestos obscenos ou contrários à moral e aos bons costumes.
8. O (a) candidato (a) só será considerado (a) inscrito (a) no concurso com a 
realização de todos os processos indicados nos itens 4 e 5 deste regulamento.

DAS INSCRIÇÕES:
9. O concurso será realizado em 03 etapas: pré-seleção, eliminatória e final. 
Eliminatória única:
Prazo de Inscrição: 6/9/18 a 11/10/18
Júri Especial: 16/10/18
Pré-seleção: 20/10/18 
Produção e Foto: 20/10/18
Divulgação da pré-seleção e Votação Popular: 23/10 a 31/10/18
Divulgação dos 5 finalistas (ambos os sexos): 6/11/18
Final: 23/11/18

DA PRÉ-SELEÇÃO:
10. Serão pré-selecionados 80 candidatos e 80 candidatas, através da análise das 
fotos enviadas. Estes 160 candidatos selecionados serão avaliados pessoalmente 
por um Júri Especial, que classificará 20 garotos e 20 garotas. Os candidatos 
pré-selecionados serão comunicados pelo telefone. A decisão deste Júri não é 
passível de recurso.
11. Os 160 candidatos pré-selecionados deverão comparecer no local e horário a 
ser informado pela organização do concurso, vestindo calça jeans e levando traje 
de banho (biquíni/sunga) e no caso das candidatas deverão levar também sapato 
de salto alto, sob pena de desclassificação.
12. As despesas decorrentes desta pré-seleção (transporte, hospedagem e 
alimentação) serão de total responsabilidade dos candidatos.

DA ELIMINATÓRIA:
13. Dos concorrentes pré-selecionados (20 garotos e 20 garotas), serão escolhidos 
5 candidatos e 5 candidatas que estarão automaticamente classificados para a 
etapa final. Os outros 15 garotos e 15 garotas irão para votação popular.
14. A votação popular ocorrerá no prazo informado no item 9. 

DA VOTAÇÃO POPULAR:
15. Os selecionados, 15 garotos e 15 garotas, de cada eliminatória terão suas 
fotos publicadas no Jornal Super Notícia para que, através de um dos métodos de 
votação o público possa votar em seus candidatos preferidos. Métodos de Votação: 
1) Cédulas publicadas no Jornal Super Notícia; 2) site www.garotoegarotasuper.
com.br. 

A votação terá a seguinte pontuação:
• Votação pelo jornal: 1 voto = 2 pontos
• Votação pelo site: 1 voto = 0,1 ponto

16. Poderá ser adotada outra possibilidade de votação no decorrer do concurso.
17. Os 5 candidatos e as 5 candidatas com maior número  de pontos somados, 
entre cupons do jornal e acesso a internet, estarão classificados para a etapa 
final.
18. As fotos de divulgação dos (as) candidatos (as) para votação popular serão 
produzidas por profissionais designados para esta tarefa. O(a) candidato(a) que 

não comparecer no dia, horário e local agendados estará automaticamente 
desclassificado(a). As despesas decorrentes (transporte, hospedagem e 
alimentação) serão de total responsabilidade dos (as) candidatos(as).

DO JURI ESPECIAL:
19.O Júri Especial será composto por membros de destaque da sociedade, 
profissionais de moda e representantes de agências parceiras, e terá como 
função selecionar os 20 candidatos e as 20 candidatas, cuja decisão será 
soberana e, na final, escolher o vencedor e a vencedora do Concurso GAROTO 
E GAROTA SUPER 2018.

DA FINAL
20. Os 20 candidatos (10 garotos e 10 garotas) mais votados e selecionados na 
eliminatória única estarão classificados para a final.
21. Serão 20 finalistas do concurso GAROTO E GAROTA SUPER 2018, sendo 10 
garotos e 10 garotas.
22. O GAROTO e a GAROTA SUPER 2018 serão conhecidos no dia 23/11/18. Os 20 
candidatos, 10 garotos e 10 garotas, farão neste dia um desfile de apresentação 
para a comissão julgadora formada pelo Júri técnico e convidados.
23. Os candidatos menores de 18 anos de idade que se classificarem para a 
final do concurso, deverão participar do desfile, deverão obter a autorização 
necessária do juizado de menores ou judicial para esse mister. A organização 
do concurso não se responsabilizará pela obtenção dessa autorização e não 
permitirá, sob hipótese alguma, a participação de menores no desfile que não 
estejam devidamente autorizados pelos órgãos públicos competentes.
24. Além do GAROTO e da GAROTA SUPER 2018 serão premiados os segundos 
(um garoto e uma garota) e os terceiros (um garoto e uma garota) colocados na 
avaliação do júri, cuja decisão não é passível de recurso.

DA PREMIAÇÃO:
25. Ficará assim disposta a distribuição de prêmios do concurso Garoto e Garota 
Super 2018:

1º. Lugar Garoto e Garota Super
• 1 moto NMAX 18/19 da O2BH Yamaha;
• 1 contrato de R$ 15.000,00 com a Sempre Editora;
• 1 ano de serviços no Eliza Martins Instituto de Beleza;
• 1 viagem com acompanhante para o Hotel Tauá Resort Caeté;
• 1 ano de academia na Cia Athletica;
• 1 curso de moda e manequim na Mila Talents;
• 1 voucher para depilação à laser (abdômen + tórax) para o garoto e 1 voucher 
para depilação à laser (meia perna + virilha + axilas + buço) para a garota na 
Não + Pelo;
• 1 curso de inglês no período de 1 ano na TFLA Idiomas;
• 1 book fotográfico.

2º. Lugar Garoto e Garota Super
• 1 curso de moda e manequim na Mila Talents;
• 1 viagem com acompanhante para o Hotel Tauá Resort Caeté;
• 1 voucher para depilação à laser (faixa de barba + axilas) para o garoto e 1 
voucher para depilação à laser (axilas + virilha) para a garota na Não + Pelo; 
• 1 book fotográfico.

3º. Lugar Garoto e Garota Super
• 1 curso de moda e manequim na Mila Talents;
• 1 viagem com acompanhante para o Hotel Tauá Resort Caeté;
• 1 voucher para depilação à laser (faixa de barba) para o garoto e 1 voucher para 
depilação à laser (axilas + buço) para a garota na Não + Pelo;
• 1 book fotográfico.

26. Os prêmios somente poderão ser recebidos pelos ganhadores. Os prêmios 
são nominais e intransferíveis.
27. O Garoto e a Garota Super 2018 receberão como forma de premiação um 
contrato a ser firmado com a Sempre Editora para participação em matérias, 
campanhas publicitárias e eventos, o valor de R$ 1.250,00 (hum mil e duzentos e 
cinqüenta reais), mensalmente, durante 1 ano, a partir do mês de dezembro/2018. 
O pagamento será realizado mediante apresentação de nota fiscal ou RPA. Os 
ganhadores deverão participar de 4 a 6 ações durante o mês, de acordo com a 
programação do departamento de marketing da Sempre Editora.
28. Os demais prêmios apresentam as seguintes condições:
1. As motos serão retiradas pelos ganhadores em data, horário e local a serem 
definidos posteriormente pela Sempre Editora em conjunto com a O2BH Yamaha. 
2. Os serviços no Eliza Martins Instituto de Beleza tem o valor máximo de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e deverá ser utilizado de dezembro/2018 
a novembro/2019. Não fazem parte da premiação produtos de revenda do salão 
(shampoo, condicionador, máscara, etc) e/ou outros. Também estão excluídos 
os serviços de dermatologia. Não será permitida a utilização integral do 
valor em apenas um tipo de serviço. Os valores dos serviços do Eliza Martins 
Instituto de Beleza seguirão a tabela vigente no dia da utilização de cada serviço 
agendado. Os serviços poderão ser utilizados de segunda à quarta-feira mediante 
agendamento prévio. 
3. Pacotes para utilização no Hotel Tauá Caeté, com três diárias, incluindo 
acompanhante, em apartamento superior para os primeiros colocados, e 
apartamento standard para os segundos e terceiros colocados. Pensão completa 
com café da manhã, almoço e jantar. Bebidas e extras cobrados à parte. Período 

de utilização de 1 ano a partir de dezembro de 2018. Não válido para utilização 
em feriados e alta temporada (julho e janeiro). Agendamento da hospedagem 
mediante a solicitação por e-mail para comunicacao@taua.com.br. Sujeito a 
disponibilidade. 
4. A Cia Athletica autoriza a freqüência em todas as instalações da unidade de 
Belo Horizonte, durante 12 meses, excetuando-se os serviços de Natação Flex 
Time. Taxa de adesão, serviços adicionais, armários executivos, avaliação física e 
FTU devem ser pagos separadamente. 
5. A Mila Talents autoriza a utilização do voucher até 31 de dezembro de 2019. 
6. Os vouchers para depilação na NÃO + Pelo terão o prazo de 1 (ano) de utilização 
pelos vencedores, contado a partir do dia 1 de dezembro. Eles somente poderão 
ser utilizados nas lojas Não + Pelo dos seguintes endereços: Anchieta Garden 
(Rua Francisco Deslandes, 900 – loja 114), Bairro Santo Antônio (Rua Barão 
de Macaúbas, 288), Bairro Santo Agostinho (Rua Bernardo Guimarães, 25820), 
Centro (Rua Dos Goitacazes, 216), Shopping Estação (Av. Cristiano Machado, 
11833 –loja 1023).
7. Bolsas integrais (100%  de desconto), sendo uma bolsa para cada vencedor 
do concurso, durante o ano de 2019. As bolsas serão concedidas para os cursos 
de inglês de qualquer nível, durante um ano, em turmas regulares de 5 a 12 
alunos (não válida para cursos individuais ou particulares), em qualquer uma 
das 5 unidades do TFLA Idiomas. Os materiais didáticos para utilização no curso 
durante o ano letivo deverão ser adquiridos nas unidades TFLA ou em lojas 
especializadas da preferência do vencedor.

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CANDIDATO(A):
29. Os(as) candidatos(as) comprometem-se a participar de campanhas 
publicitárias, matérias e editoriais, sem nenhum custo adicional a qualquer 
veículo da Sempre Editora, servindo a inscrição no concurso de autorização 
expressa para publicação da sua imagem, nome e som de voz nos veículos de 
comunicação da Sempre Editora por tempo indeterminado.
30. O(a) vencedor(a), se convocado(a), deverá participar de campanhas 
publicitárias para os patrocinadores do concurso. Esta campanha compreende 
anúncios de televisão, jornal, catálogos e impressos em geral, sem cobrança de 
cachê.
31. O GAROTO e a GAROTA SUPER 2018, se convocados, participarão da 
campanha da próxima edição do concurso GAROTO E GAROTA SUPER, sem 
cobrança de cachê. 
32. Para as campanhas deverá ser respeitado o período mínimo de 10 dias, a 
contar do término do concurso, para a convocação do(a) vencedor(a).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
33. O ato de inscrição dos candidatos ao concurso é considerado como de 
aceitação expressa e incondicional de todas as disposições indicadas neste 
regulamento.
34. As fotos enviadas não serão devolvidas.
35. Não poderão participar deste concurso funcionários da Sempre Editora 
e das empresas patrocinadoras e apoiadoras, bem como pessoas envolvidas 
diretamente na sua organização.
36. As datas do concurso poderão sofrer alterações de acordo com a conveniência 
do organizador.
37. Os candidatos autorizam, desde já, a ampla divulgação de seus nomes 
e cedem, de forma gratuita, as imagens captadas durante todas as etapas 
realizadas do concurso (inclusive com traje de banho), em caráter definitivo, 
autorizando a sua reprodução e transmissão em número ilimitado de vezes e por 
tempo indeterminado, por todos os veículos da Sempre Editora.
38. A autorização descrita acima não implica em qualquer obrigação de 
divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Sempre Editora.
39. O(a) candidato(a), neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pelas 
fotos que enviar, por sua titularidade, originalidade das imagens, incluindo, sem 
limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, 
honra e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade 
industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, 
eximindo a Sempre Editora de qualquer responsabilidade relativamente a tais 
fatos, aspectos, direitos e/ou situações.
40. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou 
cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro 
motivo que esteja fora do controle da Sempre Editora e que comprometa a 
realização do Concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua 
condução como originalmente planejado.
41. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o presente Concurso, os candidatos 
poderão entrar em contato pelo telefone (31) 2138-3926.
42. A organização se reserva o direito de tornar inelegível a candidatura de 
qualquer candidato (a) cujas comprovações tenham indícios de terem sido 
fornecidas de má fé ou obtidas ilegalmente.
43. A organização tem o direito de vetar a participação de qualquer candidato 
(a) que tenha sido fotografado (a) ou filmado (a) totalmente nu (a) para fins 
pornográficos.
44. Os candidatos que se classificarem para a grande final, deverão participar de 
todos os ensaios, produção de fotos e vídeos e outras atividades programados 
pela organização.
45. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela 
Comissão Organizadora determinada pela Sempre Editora.

ANTES DE FAZER SUA INSCRIÇÃO, LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO.
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PORTADOR(A)  DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº  ,

AUTORIZO

A PARTICIPAR DO CONCURSO GAROTO E  GAROTA SUPE R 2 0 1 8 .  D E CLARO  E STAR CIE N TE  E  D E 

ACORDO COM AS NORMAS E  CONDIÇÕES DO REGULAM E N TO  O FICIAL.

Ass.  do(a)  Responsável  legal

/         /2018

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE:

TELEFONE:

RG:

COR DOS OLHOS:

TAMANHO CALÇA:

FACEBOOK:

ASSINATURA DO CANDIDATO (A) LO CAL/ DATA

, / / 2 0 1 8

INSTAG RAM :

TAMANHO CAMISA: P É :

SEXO: ALTURA:

COR DO CABELO: M AN E Q UIM :

P E SO :

DATA D E  N ASCIM E N TO :

ESTAD O :

PATROCÍNIO APOIO PARCEIROS REALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES 31 2138.3926


