
REGULAMENTO DO CONCURSO “MUSA XAVANTE 2017” 

1. CONCURSO 

1.1. Fica instituído o Concurso “Musa Xavante 2017” realizado pelo 

Grêmio Esportivo Brasil, inscrito no CNPJ sob n.º 90.222.407/0001-56 

(Realizador). 

1.2. O “Musa Xavante 2017” será realizado entre os dias 25 e 31 de janeiro 

de 2017. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do concurso somente candidatas que preencham 

integralmente os seguintes requisitos: Ser torcedora do Grêmio Esportivo 

Brasil; Curtir a fanpage oficial do Grêmio Esportivo Brasil 

(facebook.com/gebrasiloficial); Ser do sexo feminino; Maior de 18 

(dezoito) anos, completos até dia 25 de janeiro de 2017; Residir em 

Pelotas.  

3. ETAPAS DO CONCURSO 

3.1. O presente Concurso será dividido em 02 (três) etapas: inscrições e 

escolha. 

3.2. INSCRIÇÕES: Será considerado período de inscrições o período 

consecutivo de 25 a 30 de janeiro de 2017, às 12 horas. 

3.2.1. FORMA DE INSCRIÇÃO: A candidata que quiser participar do 

concurso deve enviar NOME COMPLETO, IDADE, TELEFONE e no mínimo 1 

(uma) foto – vestindo camisa do GE Brasil - para o e-mail 

musa@gebrasil.com.br 

3.3. ESCOLHA: A “Musa Xavante 2017” será escolhida por uma comissão 

julgadora, definida pela comissão organizadora do concurso. 

3.4. A vencedora será divulgada no dia 31 de janeiro de 2017. 

3.5. A “Musa Xavante 2017” irá representar o Grêmio Esportivo Brasil no 

concurso Desafio das Musas do Gauchão 2017. 
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4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. As candidatas autorizam, desde já, a ampla divulgação de seus nomes 

e autorizam o uso, de forma gratuita, das suas imagens enviadas, na etapa 

classificatória, e captadas, na etapa final do concurso. 

4.2. A “Musa Xavante 2017” autoriza, desde já, a ampla divulgação de seu 

nome e autorizam o uso, de forma gratuita, das suas imagens, em 

qualquer meio ou mídia, pelo Grêmio Esportivo Brasil. 

4.3. A candidata reconhece e aceita expressamente que o Grêmio 

Esportivo Brasil não poderá ser responsabilizado por qualquer dano ou 

prejuízo oriundo da participação neste Concurso. 

4.4. 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 Grêmio Esportivo Brasil e 

que comprometa a realização do Concurso de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a sua condução como originalmente 

planejado. 

4.5. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o presente Concurso, as 

candidatas poderão entrar em contato pelo telefone (53) 3229 3999 ou e-

mail musa@gebrasil.com.br. 

4.6. Estão impedidos de participar do Concurso os empregados do 

Realizador, da diretoria do clube, seus cônjuges, seus parentes até 

segundo grau ou pessoas que de alguma forma participem, direta ou 

indiretamente, da produção do concurso, bem como parentes até 

segundo grau destas pessoas, e vencedoras de edições anteriores. 

4.7. A participação neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de 

todos os itens deste Regulamento. 

Pelotas, 24 de janeiro de 2017. 

Comissão Organizadora. 

 


