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                    REGULAMENTO 

1.O Concurso Broto Paraíso do Sul é uma realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Assistência Social. 

2.O Concurso acontecerá dia 24 de novembro de 2018, no Ginásio Municipal, quando serão eleitas por 

júri, a Broto Paraíso 2018, as duas Brotos Princesa, a Broto Ternura e a Broto Simpatia. 

3. As candidatas devem ter de 13 a 16 anos até a data do concurso na cidade e residirem no município 

de Paraíso do Sul. 

4.Para o desfile na noite de escolha, a candidata deve usar vestido social curto. 

5.A candidata deverá liderar a organização de sua torcida. A melhor torcida, escolhida pelo júri, será 

premiada na noite do evento. 

6.Efeitos de iluminação, estandartes, material gráfico, acessórios de mão e muito brilho entre outros 

recursos cênicos, serão as ferramentas permitidas  para incentivar suas candidatas. Instrumentos de 

som, papel picado e efeitos pirotécnicos não serão permitidos. 

7.Cada entidade ou comércio poderá apresentar de 1(uma) a 2(duas) candidatas. 

8.A candidata pode representar somente uma entidade ou comércio. 

9.A cada 10(dez) convites colocados para a promoção, a candidata soma 1(um) ponto para sua 

pontuação, em quesito extra, na planilha dos jurados e valendo como fator de desempate entre as 

candidatas. 

10.As inscrições estarão abertas de  de 3  à 24 de outubro, até as 17hs e 30 min na Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura. 

11.Cada candidata recebe uma camiseta personalizada do Broto Paraíso 2018 para os eventos oficiais. 

12.O concurso não cobra taxa de inscrição, ficando a produção visual de cada candidata de livre 

escolha(cabelo e maquiagem) e sob sua responsabilidade. 

13.A ficha de inscrição deverá ser entregue na Secretaria até a data limite, acompanhada de foto atual 

colorida (meio corpo)  da candidata. 

14.A candidata deverá providenciar seu carro aberto  para o desfile em carreata pelas principais ruas da 

cidade , no dia 23 de novembro de 2018, às 14hs. 

15.A Broto Paraíso representará nossa cidade no Concurso Broto do Rio Grande do Sul em 2019. 


