
Concurso “Abra seu           para Nova Palma” 

Envie uma mensagem sobre Nova Palma e concorra a prêmios! 

Para celebrar os 61 anos de emancipação político-administrativa do município, a 

Administração Municipal de Nova Palma está lançando o concurso “Abra seu 

coração para Nova Palma”, através do qual os interessados em participar 

podem enviar, via e-mail para o Departamento de Cultura e Turismo, uma 

mensagem (mini-texto), digitada, de até 190 caracteres (com espaço), falando 

sobre Nova Palma (enfatizando aspectos de sua relação com o município e/ou a 

história deste, características marcantes do mesmo etc – pode ser em prosa ou 

verso, com rima ou sem; o importante é usar a criatividade e formular uma 

mensagem marcante homenageando Nova Palma). 

OBJETIVO 

O objetivo dessa iniciativa é trazer, especialmente neste momento de pandemia 

de coronavírus e dificuldades de celebração de modo presencial, de alguma fora 

a participação direta dos nova-palmenses (naturais e de “adoção”) em geral 

nessa comemoração do município, permitindo que a comunidade que aqui vive 

e também os filhos da terra que hoje moram longe possam expressar seu 

carinho por Nova Palma. 

INSCRIÇÕES E PREMIAÇÃO 

As mensagens podem ser enviadas de 08 a 20 de junho para o e-mail 

culturanp@novapalma.rs.gov.br e as 3 melhores, escolhidas após avaliação de 

uma comissão, devem ser divulgadas até o dia 25 de junho, recebendo os 

prêmios de, respectivamente, 300, 200 e 100 reais, e sendo utilizadas em 

seguida nas peças e chamadas de divulgação da programação de aniversário do 

município. Ainda, durante o evento de aniversário do município, no dia 29 de 

julho, serão sorteadas entre todos os participantes do concurso 5 cestas 

contendo produtos das agroindústrias de Nova Palma. 

Observações: 

- O concurso é aberto a residentes em Nova Palma e pessoas naturais do 

município (ainda que atualmente residentes em outro); 

- Só será aceita uma mensagem por participante; 



- As mensagens devem ser enviadas em um anexo em Word (para permitir a 

contagem de caracteres por parte da organização); 

- No corpo do e-mail, o autor da mensagem deve escrever ainda seu nome 

completo, endereço, contato telefônico e cópia de comprovação de 

naturalidade ou residência em Nova Palma (esta, enviada em outro anexo); 

- Não serão consideradas mensagens que ultrapassarem o número de 

caracteres indicado no regulamento acima e/ou sem os dados do autor, 

conforme descrito na observação acima; 

- Serão avaliados primordialmente os seguintes aspectos da mensagem: 

correção gramatical, clareza, coerência com o tema, criatividade. 

Nova Palma, 08 de junho de 2021. 

 


