
 

REGULAMENTO 
CONCURSO BRILHA GUARAPUAVA 2019 

ESPALHE LUZ NESTE NATAL 

 
 

 

 

A Acig (Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava), em parceria com a Energisa, lança a 4ª 

edição do Concurso Brilha Guarapuava – Espalhe Luz Neste Natal. Idealizado pela Associação em 

2016, o Concurso surgiu com o objetivo de premiar a empresas com as decorações natalinas mais 

bonitas da cidade. Então, desde 2018, o Brilha passou a premiar também as decorações das 

residências, visando incentivar os guarapuavanos a decorarem o comércio e as casas para o período 

de festas de fim de ano. De um modo geral, o Concurso contribui para o embelezamento e 

ornamentação do município de Guarapuava.  

 

1 – Das inscrições 
 
1.1 As inscrições para o concurso podem ser realizadas das 10h00 do dia 20 de novembro de 2019, 

até às 23h59 do dia 10 de dezembro de 2019, online ou presencialmente: a) Link de inscrição no 

site da entidade: www.acig.com.br; b) Recepção da entidade, cujo horário de funcionamento é 

de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00, e aos sábados das 8h00 às 

12h00.  

1.2 Poderão participar todas as empresas guarapuavanas associadas ou não à entidade promotora 

do concurso.  

1.3 A mesma empresa ou residência não pode vencer o Concurso por dois anos consecutivos.  

1.3 As empresas e residências inscritas devem comprometer-se a manter a decoração natalina até o 

dia 6 de janeiro de 2020.  

 
2 – Da avaliação  
 
2.1 As avaliações das empresas e residências inscritas no Concurso Brilha Guarapuava – Espalhe luz 

Neste Natal serão realizadas por uma comissão formada por cinco pessoas, entre elas profissionais 

das áreas de arquitetura, cultura, decoração e publicidade e propaganda, além de um representante 

indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Durante as visitas de 

avaliação, a comissão será acompanhada também por uma equipe formada por diretores e 

colaboradores da Associação. 

http://www.acig.com.br/


2.1 As empresas e residências inscritas receberão a visita da Comissão julgadora do concurso entre 

os dias 18 e 21 de dezembro, sempre após as 19h.  

2.2 Cada um dos cinco avaliadores portará uma tabela onde deverão pontuar os seguintes critérios:  

a) Utilização dos símbolos natalinos;  

b) Criatividade e originalidade;  

c) Harmonia entre os elementos utilizados;  

d) Iluminação;  

2.3 Serão avaliadas apenas as decorações que estiverem disponíveis para apreciação do público que 

transita pela rua onde a empresa está localizada, ou seja, vitrines e/ou fachadas.  

2.4 Durante o momento da avaliação, cada um dos membros da comissão julgadora portará uma 

tabela com a identificação das empresas e residências inscritas. A tabela trará todos os itens a serem 

avaliados. Os membros da comissão darão notas de 5 a 10 a cada um dos itens, podendo utilizar 

casas decimais.  

2.5 Após o período de avaliação, a organização do concurso tabulará os dados e definirá os 

primeiros colocados de cada categoria.  

2.6 Em caso de empate entre duas ou mais empresas e residências, a organização do concurso 

realizará um sorteio entre os critérios de avaliação acima elencados. A empresa ou residência que 

tiver a maior média no critério sorteado ficará com a melhor colocação. Caso o empate permaneça, 

será sorteado outro critério de avaliação, e assim sucessivamente, até que haja o desempate.  

 
3 – Da Premiação  
 
3.1 Serão premiados os três primeiros lugares da categoria “Comércio” e os três primeiros lugares 

da categoria “Residência”. A premiação será feita da seguinte forma:  

Categoria Comércio Categoria Residência 

1º lugar – R$1.500,00 + troféu 1º lugar – R$ 1.200,00 + troféu 

2º lugar – R$ 1.000,00 + troféu 2º lugar – R$ 500,00 + troféu 

3º lugar – R$ 500,00 + troféu 3º lugar – R$ 300,00 + troféu 
 

4 – Do Resultado  
 
Os vencedores do Concurso Brilha Guarapuava- Espalhe Luz Neste Natal serão revelados no dia 17 

de janeiro de 2020, durante o aniversário de 65 da Acig. 

 
5 – Disposições Gerais  
 
Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Natal ACIG 2019, em parceria com a Diretoria 

Executiva da Associação.  

 



Guarapuava, 20 de novembro de 2019.  
 
 
 
 
 

Cledemar Antonio Mazzochin 
Presidente da ACIG (biênio 2018-2020) 

 
 

Lilian Waschburger Cadore 
Coordenadora do Brilha 2019 


