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APRESENTAÇÃO

O Natal, além de uma data comemorativa, é um momento mágico, no qual as famílias
vivem o encantamento do que somente essa data pode proporcionar. O Natal é uma das datas
comemorativas de maior relevância para o mundo todo. É um momento de confraternização, de
valorização da vida, da família e das amizades, sendo um feriado simbólico para todos os
cristãos e mesmo algumas culturas não-cristãs. É quando comemoramos o nascimento de Jesus
Cristo.

Nesta data, as famílias costumam se reunir para terminar com as saudades, orar juntos,
trocar presentes, dividir refeições e descansar. Para as crianças, é um momento muito especial,
pois no simbolismo do Natal, o Papai Noel recompensa com presentes as crianças que tiveram
bom comportamento e é quando ela pode interagir mais com seus familiares. Contudo é
importante atentar para a condição social das pessoas, vistos que muitas famílias não têm
condições de comprar presentes para seus filhos e por isso não incentivamos este aspecto da
simbologia natalina.

No ano de 2021 ainda encontramos muitos obstáculos. Vivenciamos momentos difíceis
de adaptação e superação por contada da pandemia COVID-19. As festas de final de ano
sempre nos fazem repensar no que aconteceu durante o ano que passou e refletirmos sobre a
vida. Esse ano não será diferente, será um momento de reflexão e de empatia, onde os cuidados
sanitários básicos precisam continuar sendo respeitados e vivenciarmos a esperança de um
2022 melhor.

A Administração Municipal vem buscar parcerias público/privadas para o resgate do
Espírito do Natal entre as famílias e a comunidade em geral para que assim toda população
brochiense e seus visitantes possam apreciar a Magia do Natal. Na intenção de promovermos
um aspecto de beleza e harmonia em nossa cidade, desenvolvemos este projeto para valorizar o
espírito natalino em Brochier, iluminando e decorando ruas, localidades, casas e praças,
ambientando o espaço urbano e rural com o incentivo às indústrias e comércios, assim como
instigar os moradores a decorarem suas residências para que as famílias possam contemplar a
decoração e iluminação natalina.

Dentro deste anseio, buscamos como princípio a integração da população em torno do
brilho das luzes e do clima de união e solidariedade que o momento sugere. Contamos com o
auxílio da população, onde as melhores decorações serão premiadas, conforme apresentado no
regulamento deste projeto, expressando assim o mais nobre sentido de Natal à comunidade.

BROCHIER – CAPITAL DO CARVÃO VEGETAL

“Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas” – Lei Municipal nº 568, de 19 de abril de 1999.



OBJETIVOS

O objetivo geral do Projeto Natal em Brochier é dar continuidade no trabalho iniciado
em 2018, buscando resgatar o Espírito Natalino entre as famílias. Além disso, reacender a
esperança na comunidade com a Magia do Natal, para fomentar o comércio local,
principalmente após a pandemia e construir a ludicidade e a cultura do Natal nas crianças, para
que elas cresçam com seus corações marcados pela bondade e felicidade do bom velhinho e
aprendam o verdadeiro Espírito do Natal.
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META OBJETIVO QUANDO ONDE QUEM/PARCERIAS RECURSOS

Incentivar as famílias a
embelezar suas
residências, tanto na zona
urbana quanto na zona
rural do município.

Envolver a comunidade no
embelezamento do município e
resgatar o Espírito Natalino.

Inscrições de 22 de novembro
à 10 de dezembro.
Permanência da decoração até
06 de janeiro de 2022.

Residências. Munícipes. Próprios.

Incentivar a indústria e o
comércio a embelezar seus
estabelecimentos.

Resgatar a Magia do Natal
através da ornamentação dos
estabelecimentos, fomentando
assim o comércio local.

Inscrições de 22 de novembro
à 10 de dezembro.
Permanência da decoração até
06 de janeiro de 2022.

Estabelecimentos
Comerciais, Indústrias
e prestadores de
serviço do município.

Empresários deverão
decorar seus
estabelecimentos

Próprios.

Decorar a Praça Municipal
e as ruas do centro.

Dar continuidade ao
embelezamento da Praça
Municipal e das ruas do centro
da cidade.

Mês de Novembro até o final
das comemorações natalinas.

Praça Municipal e
ruas do centro.

Prefeitura Municipal. Públicos.

Caracterizar o Mascote
Carvozito com o tema do
Natal.

Dar continuidade a inclusão do
Mascote da cidade nas
comemorações  Natalinas.

Mês de Novembro até o final
das comemorações natalinas.

Monumento do
Mascote no Pórtico do
parque.

Prefeitura Municipal. Públicos.

Adquirir material para
ornamentação e confecção
da decoração que serão
utilizadas durante o
período Natalino.

Mês de Novembro. Centro da cidade. Parcerias público
privada.

Parcerias
público
privada.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

INSCRIÇÕES
- 22 de novembro a 10 de dezembro de 2021.

JULGAMENTO
- 13 ou 14 de dezembro de 2021.

DIVULGAÇÃO
- 18 de dezembro de 2021.

PREMIAÇÃO
1º Lugar: Troféu e ingresso para Trilha e Café Colonial Rural MasBah! Turismo, para o responsável
pela inscrição/Estabelecimento e um acompanhante, no período de Janeiro a Maio de 2022.

2º Lugar: Troféu e um brinde surpresa.

3º Lugar: Troféu.

Obs.: A categoria dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço será premiado
apenas um estabelecimento, de acordo com o regulamento.

BROCHIER – CAPITAL DO CARVÃO VEGETAL

“Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas” – Lei Municipal nº 568, de 19 de abril de 1999.



ANEXO I
Regulamento

4º CONCURSO DE DECORAÇÃO
“NATAL EM BROCHIER”

Capítulo I - DA ORGANIZAÇÃO

Art.1º- O concurso de Decoração “NATAL EM BROCHIER” – 2021 será realizado e
organizado pela Prefeitura Municipal de Brochier, pessoa jurídica, com sede administrativa na
Rua Guilherme Hartmann-260, Centro, inscrita no CNPJ nº 91.693.309/0001-60, doravante
designada simplesmente PREFEITURA, Câmara de Dirigentes Lojistas de Brochier-CDL e
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Brochier-ADCB.

Capítulo II – DO OBJETIVO DO CONCURSO

Art.2º- O presente concurso consiste na seleção e premiação das decorações natalinas de
imóveis residenciais, e imóveis comerciais, industriais e prestadores de serviço.
Parágrafo Único – A ornamentação submetida a seleção poderá ser instalada na fachada e/ou
no jardim das casas e vitrines, fachadas e interior dos estabelecimentos comerciais, industriais e
estabelecimentos de prestadores de serviço.
Art.3º- O concurso de decoração “Natal em Brochier” objetiva:
I – Resgatar o Espírito Natalino entre as famílias, difundindo o espírito de fraternidade, respeito
e amor ao próximo;
II – Estimular a criatividade da comunidade, entidades e empresas;
III – Tornar nossa cidade mais bela para as festividades natalinas;
IV – Impulsionar as vendas do comércio e serviços;
V- Reconhecer o esforço das empresas locais na decoração de suas vitrines, fachadas e
interiores, bem como os jardins e fachadas das residências;
VI- Encantar o consumidor;
VII- Proporcionar uma campanha conjunta entre as entidades locais, a prefeitura municipal de
Brochier e a comunidade.
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Capítulo III – DOS PARTICIPANTES

Art.4º - Poderão participar do concurso os imóveis residenciais e particulares, estabelecimentos
comerciais, indústrias e prestadores de serviço existentes no município de Brochier.
Art.5º - O concurso será dividido em três categorias:
I-Residências perímetro urbano: compreendendo residências localizadas na área urbana do
município do Brochier e do Distrito de Linha Pinheiro Machado;
II-Residências perímetro rural: compreendendo as residências e anexos localizados no
perímetro rural do município de Brochier;
III- Indústria, Comércio e Prestadores de Serviço: compreendendo todos estabelecimentos
localizados no Município que se enquadrem nesses itens.
Parágrafo Único - Só poderão participar do presente concurso os imóveis situados no
Município Brochier previamente inscritos conforme este regulamento.

Capítulo IV – DA DECORAÇÃO

Art.6º - O tema da decoração deverá ser diretamente ligado ao Natal;
Art.7º - O material empregado na decoração ficará a cargo de cada participante com inteira
liberdade de escolha;
Art.8º - O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá estar atento
para o prazo de inscrição e de início do julgamento;
Art.9º - Os objetos utilizados nas decorações não poderão atrapalhar o livre trânsito nas
calçadas ou locais públicos.

Capítulo V – DAS INSCRIÇÕES

Art.10º - As inscrições serão gratuitas e ocorrerão no período de 22 de novembro a 10 de
dezembro de 2021.
Art.11º – As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira na Secretaria de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min, e na
Câmara de Dirigentes Lojistas de Brochier de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das
13h30min às 18h e aos sábados das 8h30min às 12h.
Art.12º As inscrições deverão ser feitas por categoria, representadas da seguinte forma:
I-Residências: deverão ser inscritas pelo morador.
II-Comércio, Indústria, Instituições particulares deverão ser inscritas pelos responsáveis.
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Art.13º – Os dados fornecidos pelos interessados, no momento de sua inscrição, deverão ser
corretos, claros, precisos, completos e apresentados de uma forma que permita a verificação de
sua procedência, veracidade e autenticidade.
Art.14º – Cabem aos participantes tomar as providências necessárias para a inscrição no
presente concurso dentro do prazo de inscrição, bem como providenciar todos os materiais
necessários para a decoração.
Art.15º – O responsável pela inscrição é também responsável pela segurança elétrica e
estrutural dos ornamentos.
Art.16º – A inscrição neste concurso implica total e absoluta concordância com os
termos/normas contidos neste Regulamento.
Art.17º –Os trabalhos apresentados em desacordo com o regulamento ou realizados fora do
prazo estabelecido serão desclassificados.
Art.18º –Não poderão participar do concurso, membros da Comissão Organizadora e da
Comissão Julgadora.

Capítulo VI – DO JULGAMENTO

Art.19º – Os membros do Júri serão indicados pela organização do concurso, e a avaliação das
residências terá total transparência, seguindo o regulamento e objetivo do concurso.
Art.20º – Os membros da Comissão Julgadora selecionarão o melhor trabalho de cada
categoria, de acordo com os requisitos mencionados no art.5º deste Regulamento.
Art.21º – Para efeito do julgamento da categoria prevista no art.5º, subitem I, será analisada a
decoração externa do imóvel e jardim, se houver.
Art.22º – Para efeito do julgamento da categoria prevista no art.5º, subitem II, será analisada a
decoração externa do imóvel, (ramada, rancho, galpão...).
Art.23º – Para efeito do julgamento da categoria prevista no art.5º, subitem III, será premiado o
estabelecimento comercial que cumprir com os requisitos de decoração através de sorteio entre
os participantes inscritos.
Art.24º – Encerrado o prazo das inscrições, sem prévio aviso, a residência será visitada pela
Comissão no período de 13 ou 14 de dezembro de 2021.
Art.25º – As residências serão fotografadas no momento da visita, sendo analisada a decoração
na parte externa e interna visíveis a partir da calçada do imóvel, ou seja, fachadas, jardins,
quando a comissão atribuirá notas conforme os critérios estabelecidos, portanto, as mesmas
deverão estar decoradas e estar prontas para a visita.
Parágrafo Único-Uma vez visitada a residência, a comissão não retornará mais aquele local.

Capítulo VII – DA AVALIAÇÃO

Art.26º – Os critérios de avaliação a serem considerados para as categorias residenciais são:
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I- Criatividade e beleza, englobando: diversidade de materiais utilizados para a confecção do
cenário, destaque de produtos, iluminação, cuidado no acabamento e limpeza geral do espaço.
II- Originalidade e inovação, englobando: desenvolvimento do tema “Natal em Brochier”;
utilização de materiais do sítio na composição do cenário; utilização de materiais reciclados
e/ou e aproveitados.
III- Harmonia e integração do tema com o produto ofertado, englobando: equilíbrio dos
elementos, cores e formas; qualidade da visualização ao público; simplicidade da composição;
disposição dos elementos; e harmonia estética do conjunto.
Art.27º – Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá a nota de 00(zero) a 10(dez), para os
critérios previstos no art. 26, portanto os locais deverão estar prontos e decorados para a visita
da Comissão Julgadora até a data estabelecida neste regulamento.
Art.28º – A nota final da avaliação das residências será o resultado da média das notas dos
participantes da comissão julgadora.
Parágrafo Único- Às decisões desta comissão não caberão qualquer oposição ou espécie de
recurso ou contestação.
Art.29º – Em caso de empate prevalecerá a melhor pontuação no item originalidade e
inovação.
Art.30º – A categoria prevista no art.5º, subitem III, não será avaliado por uma comissão.

Capítulo VIII – DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art.31º – O Concurso premiará o primeiro lugar das categorias I e II previstas no art.5º deste
regulamento com um Troféu e ingresso para Trilha e Café Colonial Rural MasBah! Turismo, para o
responsável pela inscrição/Estabelecimento e um acompanhante, no período de Janeiro a Maio de 2022.
Art.32º – O estabelecimento sorteado na categoria prevista no art.5º, subitem III, receberá um
Ingresso para a Trilha e Café Colonial Rural Masbah! Turismo, para o responsável pela
inscrição/estabelecimento e um acompanhante, no período de Janeiro a Maio de 2022.
Art.33º – O sorteio e a divulgação dos vencedores serão realizados no dia 18 de dezembro de
2021 no Natal na Praça.
Art.34º – No caso do ganhador não poder participar do passeio poderá indicar familiar e/ou
funcionário.
Art.35º - O passeio ocorrerá no período de Janeiro a Maio de 2022, conforme disponibilidade e
agendamento prévio.

Capítulo IX – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.36º – Em hipótese alguma serão recebidas inscrições após a data estipulada neste
Regulamento.
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Art.37º – Os responsáveis legais pelos imóveis vencedores deste concurso, desde já autorizam
os organizadores deste concurso a usarem, a seu critério, imagem, nome e voz em qualquer tipo
de mídia e peças promocionais para divulgação dos resultados do concurso cultural, inclusive
na Internet, sem qualquer ônus ao promotor do concurso.
Art.38º – O custo dos materiais e da montagem da decoração ficará a cargo de cada
participante.
Art.39º – A decoração de Natal deverá permanecer montada até o dia 06 de janeiro de 2022.
Art.40º – As decorações não poderão sofrer alterações durante o período de avaliação.
Art.41º – A simples inscrição e participação neste concurso implicam o total conhecimento e
aceitação deste regulamento pelos participantes, bem como de seus termos e condições.
Art.42º – Os casos omissos, não previstos neste regulamento, serão resolvidos pela comissão
julgadora em instância única, não cabendo quaisquer recursos.

Brochier, 18 de novembro de 2021.

____________________________________
CLAURO JOSIR DE CARVALHO

Prefeito Municipal
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Anexo II

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONCURSO DE DECORAÇÃO “NATAL EM BROCHIER”

1 - CATEGORIA RESIDÊNCIA URBANA – FACHADA E JARDIM

Nome do Responsável pela Decoração: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Endereço da Residência: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________ nº ____________________
Ponto de Referência: __________________________________________________________________
CPF Nº ________________________________ Fone (    ) ____________________________________
Celular (     )_________________________      E-mail: ______________________________________
Estou de acordo com as condições estabelecidas no REGULAMENTO.
Brochier, ____ de ____________________ de 2021.

___________________________
Assinatura do Responsável

IMPORTANTE: Período das inscrições de 22/11 a 10/12; a decoração deve estar pronta até as visitas da
comissão que acontecem no período de 13 ou 14/12 e devem permanecer até 06/01/2022; a divulgação dos
vencedores será no dia 18/12; o passeio acontecerá no período de Janeiro a Maio de 2022, conforme
disponibilidade e agendamento prévio; o Regulamento encontra-se no mural da Prefeitura, no CDL e no Site e nas
redes sociais da Prefeitura.
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2 - CATEGORIA RESIDÊNCIA RURAL – FACHADA E JARDIM

Nome do Responsável pela Decoração: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Endereço da Residência: _________________________________________________________
_____________________________________________________________ nº ______________
Ponto de Referência:_____________________________________________________________
CPF Nº ________________________________ Fone ( ) _________________________________
Celular (  )_________________________ E-mail: ______________________________________
Estou de acordo com as condições estabelecidas no REGULAMENTO.

Brochier, ____ de ____________________ de 2021.

_____________________________________
Assinatura do Responsável

IMPORTANTE: Período das inscrições de 22/11 a 10/12; a decoração deve estar pronta até as visitas da
comissão que acontecem no período de 13 ou 14/12 e devem permanecer até 06/01/2022; a divulgação dos
vencedores será no dia 18/12; o passeio acontecerá no período de Janeiro a Maio de 2022, conforme
disponibilidade e agendamento prévio; o Regulamento encontra-se no mural da Prefeitura, no CDL e no Site e nas
redes sociais da Prefeitura.
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3 - CATEGORIA LOJISTA – VITRINE E FACHADA DE
COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTADORES DE SERVIÇO

Razão Social do Estabelecimento: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nome do Proprietário: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Endreço completo do Estabelecimento: __________________________________________________
_____________________________________________________________ nº___________________
CNPJ Nº _______________________________ CPF Nº _____________________________________
Fone (   ) __________________________ Celular (  )________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________
Estou de acordo com as condições estabelecidas no REGULAMENTO.

Brochier, ____ de ____________________ de 2021.

_______________________________
Assinatura do Responsável

IMPORTANTE: Período das inscrições de 22/11 a 10/12; a decoração deve estar pronta até as visitas da
comissão que acontecem no período de 13 ou 14/12 e devem permanecer até 06/01/2022; a divulgação dos
vencedores será no dia 18/12; o passeio acontecerá no período de Janeiro a Maio de 2022, conforme
disponibilidade e agendamento prévio; o Regulamento encontra-se no mural da Prefeitura, no CDL e no Site e nas
redes sociais da Prefeitura.
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