
 

 

 

CONCURSO CIDADE VERDE MARELA 
REGULAMENTO 

 

 

                                          No período compreendido entre os dias 12 de junho a 13 de julho de 2014 
acontecerá no Brasil a COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, o maior evento esportivo do planeta. Em 
todas as cidades e nas mais diversas comunidades, pessoas se reúnem para assistir aos jogos em um 
verdadeiro clima de festa, confraternização e comemoração. Em Teresina não vai ser diferente. 
                                          A TV Cidade Verde quer participar e incentivar essas autênticas 
comemorações, principalmente no acompanhamento dos jogos da seleção brasileira nesse 
campeonato mundial. Com esse objetivo institui o concurso denominado CIDADE VERDE 
AMARELA que acontecerá, em Teresina, durante os jogos da COPA DO MUNDO. O concurso 
CIDADE VERDE AMARELA visa incentivar as comunidades de Teresina a se organizarem, num 
clima de paz, alegria e confraternização, para torcerem pelo Brasil, dando a nossa Capital uma 
coloração verde-amarela. Este concurso será regido pelas seguintes normas: 
  
                             Art.1º - Poderão se inscrever até 48 ruas da Cidade de Teresina. 
 
                             Art.2º - Para a inscrição os moradores deverão apresentar o seguinte: 

a) Relação com 40 (quarenta) nomes de moradores da comunidade com as                        
respectivas assinaturas e números da carteira de identidade. 

b) Relação com 03 (cinco) nomes de moradores maiores de 21 anos que 
Comporão a Comissão Organizadora da Rua, sendo um deles nomeado 
coordenador, devendo este comparecer pessoalmente para a inscrição. 

                             
                             Art.3º - As inscrições deverão ser feitas no período compreendido entre os dias 25 

de abril a 29 de maio/2014, no horário comercial, na sede da TV Cidade 
Verde (Rua Godofredo Freire, 1642 – Monte Castelo), podendo ser 
encerrado antes desse prazo, se for atingido o número máximo de 
inscrições. 

 
                            Art.4º - Todas as ruas inscritas participarão da primeira fase da Copa do Mundo. 

Após essa fase serão classificadas 16 (dezesseis) ruas para as oitavas de 
Final. Depois serão classificadas 08 (oito) ruas para as quartas de final. Em 
seguida serão classificadas 04 (quatro) ruas para semifinais. Então, 
finalmente, será escolhida a vencedora e a segunda colocada. 

 
 
 



 

 

                          
                           Art.5º - As ruas vencedoras terão a seguinte premiação:  

a) 1º lugar:  
- Troféu; 
- 1200 latas de cerveja; 
- 360 litros de refrigerante; 
- Festa com Lili Araújo e Banda. 

b)  2º lugar: 
- Troféu; 
- 600 latas de cerveja 
- 240 litros de refrigerante. 

 
                           Art.6º - As ruas devem ser decoradas contendo as logomarcas da TV Cidade Verde 

e dos patrocinadores, que ela indicar, os quais fornecerão o material 
necessário e a devida orientação; 

 
                           Art.7º - Caso a seleção brasileira não se classifique para a fase seguinte da Copa, 

será feito um sorteio dentre as ruas classificadas até o último jogo 
realizado pelo Brasil na Copa, com finalidade de definir qual rua será a  
vencedora da competição. 

 
                           Art.8º - A TV Cidade Verde nomeará uma comissão de jurados para diversas fases 

classificatórias até a final; 
 
                           Art.9º - Os critérios de julgamento serão os seguintes: 

a) Beleza, criatividade e originalidade da decoração; 
b) Participação e envolvimento da comunidade; 
c) Respeito ao meio ambiente 

                          Parágrafo Único – A decoração deve se entender por, no mínimo, 60 (sessenta)    
                                     Metros de rua. 
 

                           Art.10º - As ruas deverão estar com a decoração pronta até 02 (dois) dias antes de                                                                                                             
                                          cada jogo da seleção brasileira; 
 
                           Art.11º - Após cada fase da Copa do Mundo haverá o anúncio das ruas classificadas                           
                                          na programação da TV Cidade Verde e no portal cidadeverde.com; 
 
                           Art.12º - A premiação será feita no jogo de encerramento da Copa, no dia 13 de  
                                          Julho, com ou sem a presença da seleção brasileira; 
 
                           Art.13º - Os Casos e/ou situações não previstos neste regulamento serão resolvidos               
                                          pela Comissão Organizadora do Concurso. 
 



 

 

______________________________ 
Nome: 
CPF: 
RG: 
Endereço: 
Telefone:  


