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Edital Promoção Cultural de Paródias 

“Bloco da Segurança – Carnaval 2021” 

 

A Neoenergia S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 01.083.200/0001-18, localizada em Praia do 

Flamengo, 78 - 3.º andar, Flamengo/ Rio de Janeiro, CEP: 22210-030, holding do Grupo 

Neoenergia, com o objetivo de se aproximar de seus clientes através das redes sociais, inicia 

uma promoção cultural, de caráter gratuito, que será feito de acordo com o previsto nas regras 

deste edital. 

 

1. A promoção será feita no Brasil e podem participar os usuários que são seguidores do perfil 

@donaneiaoficial, @neoenergia_oficial e perfil da distribuidora local (@celpe_oficial, 

@coelba_oficial, @elektro ou @cosern_oficial) no Instagram e que postarem um vídeo 

original de uma “paródia da segurança” nas suas redes sociais usando a #Blocodasegurança 

(sendo que a captação do vídeo só será possível com o uso da hashtag, tendo assim que 

obrigatoriamente incluí-la na legenda da postagem). 

 

2. Duração da promoção: das 00:00 de 12 de fevereiro de 2021, às 23:59 horas de 17 de 

fevereiro de 2021. Os vencedores serão contatados na sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021.  

 

COMO PARTICIPAR E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

 

1. Para participar da promoção, será necessário ter um perfil no Instagram e manter 

no modo “Público” até a finalização da promoção e ser seguidor no Instagram do 

perfil @donaneiaoficial, @neoenergia_oficial como também seguir o perfil da sua 

distribuidora local de Energia (@celpe_oficial, @coelba_oficial, @elektro ou 

@cosern_oficial).   

 

2. Ao enviar o vídeo e utilizar a hashtag da promoção, os candidatos declaram 

automaticamente ciência do presente edital, que estará disponível para o público 

no linktree nas redes sociais e site da Neoenergia (www.neoenergia.com), e 

consentimento quanto ao uso do seus dados pessoais na forma do aviso de 

privacidade referido nesse edital, aceitando assim as regras e condições da 

promoção, e autorizando a utilização da imagem enviada, nos termos deste edital, 

pela Neoenergia, suas empresas controladas e prestadores de serviços em seus 

canais de comunicação. 

 

3. O candidato deverá criar uma paródia original com dicas de segurança com 

eletricidade, que deverá ser postado no Instagram, retratando como o candidato 

aproveita o carnaval em casa e com segurança e usar a #BlocodaSegurança, sendo 

que a captação do vídeo só será possível com o uso da hashtag e obrigatoriamente 

incluí-la na legenda da postagem. Cada usuário poderá publicar quantos vídeos 

quiser, contanto que sejam paródias originais e diferentes, usando a hashtag 

#BlocodaSegurança e poderão participar vídeos publicados nos recursos reels, feed 

e stories do Instagram. 

http://www.neoenergia.com/
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4. O candidato também deverá marcar um dos perfis do Instagram abaixo na legenda 

de sua publicação ou nos stories a serem postados:  

I. @donaneiaoficial 

II. @neoenergia_oficial  

III. Perfil da distribuidora local de Energia (@celpe_oficial, @coelba_oficial, 

@elektro ou @cosern_oficial).    

 

 

5. Na hipótese de outras pessoas, que não o participante do concurso, estiver presente 

nos vídeos, o participante se responsabiliza pelo uso da imagem, uma vez que ao 

enviar o vídeo e utilizar a hashtag da promoção, os candidatos declaram 

automaticamente ciência do presente edital, autorizando a utilização da imagem 

enviada, nos termos deste edital, pela Neoenergia, suas empresas controladas e 

prestadores de serviços em seus canais de comunicação. 

 

6. Os vídeos não poderão conter imagens ou dados identificáveis de menores de idade, 

assim como situações que apresentem riscos à vida.  

 

7. Os participantes que não cumprirem os requisitos indicados neste edital não serão 

elegíveis para receber o prêmio, conforme critérios deste edital.    

 

PRÊMIOS 

 

1. O prêmio consistirá em cupons da plataforma Ifood no valor de R$200,00 para o 

primeiro colocado, R$150,00 para o segundo e R$100,00 para o terceiro.  

 

2. A Neoenergia reserva-se o direito de eliminar todos os vídeos com frases publicadas 

que por sua natureza possam ser consideradas ofensivas, insultuosas, em mau gosto, 

que provam contra a legalidade ou que, por qualquer outra razão, considerar preferível 

ou desejável não incluir.  

 

3. A escolha dos três vencedores será feita por comissão formada pela equipe de 

Comunicação da MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA, prestadora de serviços 

da Neoenergia, inscrita no  CNPJ sob o nº 15.250.483/0001-50 que avaliará a estética e 

a mensagem passada pelos vídeos, assim como a relação deles com a temática da 

promoção.  

 

4. Uma vez realizada a escolha, a Neoenergia entrará em contato com os vencedores 

por meio de seu perfil de mídia social. Neste momento, eles serão solicitados a enviar 

nome, sobrenome, carteira de identidade e endereço de e-mail. No caso de não 

conseguirmos contactar o vencedor no prazo de três (3) dias, para entrega do prêmio, 

será escolhido outro, com base nos mesmos critérios utilizados inicialmente.  
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5. A NEOENERGIA reserva-se o direito de substituir o prêmio por um de característica 

de igual ou maior valor, quando, por razões fora do seu controle, o prêmio pretendido 

não puder ser atribuído. 

 

6. O prêmio é pessoal e intransferível.  

 

OUTRAS CONDIÇÕES  

 

1. A NEOENERGIA reserva-se o direito de excluir da promoção e, portanto, da entrega do 

prêmio, para aqueles que, em seu parecer, participaram incorretamente ou o participante que 

fraudar, alterar ou desativar o bom funcionamento e o curso normal e regulatório desta 

promoção, mesmo aqueles dos quais um desempenho irregular é evidente ou suspeito no 

sentido descrito. 

 

2. O participante será inteira e exclusivamente responsável pelo conteúdo, mensagens e/ou 

comentários que incorpora ou se comunica através das redes sociais. Nesse sentido, o 

participante será responsável, em qualquer caso, por qualquer reclamação relacionada, direta 

ou indiretamente, à violação de direitos de imagem, proteção de dados, honra, privacidade e 

quaisquer outros direitos de propriedade de terceiros que possam ter violado em conexão com 

os comentários submetidos à promoção, mantendo a NEOENERGIA isenta de qualquer 

responsabilidade decorrente de tal infração. O participante será o único responsável pela 

inserção de dados de usuários de mídias sociais que faz na publicação que é o tema da 

promoção. 

 

3. Caso tenha participado indevidamente, e detectado após a entrega efetiva do prêmio, a 

NEOENERGIA reserva-se o direito de exercer as ações judiciais relevantes contra seu autor ou 

responsável, entre outros, aquelas para a devolução do prêmio. 

 

4. Somente as pessoas naturais com mais de 18 anos de idade, residentes no território brasileiro 

e que possuem uma identificação válida ou autorização de residência em vigor se forem 

estrangeiros, no momento da concessão do prêmio, podem participar.  

 

5. A NEOENERGIA, com autorização expressa dos vencedores, poderá utilizar o seu nome, 

imagem e foto da promoção para utilização, publicação e reprodução em todo o mundo e sem 

limitação, em qualquer tipo de publicidade, promoção, publicação (incluindo Internet), para fins 

informativos, desde que estes se relacionem com esta promoção, sem compensação financeira 

de qualquer tipo para os vencedores, exceto para a atribuição do prêmio obtido como resultado 

desta promoção.  

 

5.1. O aviso de privacidade sobre dados pessoais referente ao tratamento de dados 

pessoais está disponível no seguinte link: https://www.neoenergia.com/pt-

br/Paginas/privacidade-acoes-comunicacao-publico-externo.aspx 

 

https://www.neoenergia.com/pt-br/Paginas/privacidade-acoes-comunicacao-publico-externo.aspx
https://www.neoenergia.com/pt-br/Paginas/privacidade-acoes-comunicacao-publico-externo.aspx
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5.2. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da Imagem, 

Nome e Voz em todo território nacional e no exterior, sob qualquer forma e meios, tais 

como: (i) folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo); (ii) folder de apresentação; 

(iii) anúncios em revistas e jornais em geral; (iv) home page; (v) internet e redes sociais 

(facebook, instagram, twitter e assemelhados); (vi) cartazes; e (vii) mídia eletrônica 

(painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio), entre outros. 

 

1.5. O tratamento pela Neoenergia dos dados do participante observará o disposto na 

legislação em vigor no que diz respeito à proteção de dados pessoais, sendo certo que 

o participante tem direito a qualquer momento revogar a autorização para o tratamento 

de seus dados, sem que seja afetada a licitude dos atos realizados até então. 

 

1.5.1. O participante tem o direito de acessar seus dados pessoais que são objeto de 

tratamento, assim como solicitar a retificação dos dados inexatos ou, se for o caso, 

solicitar sua supressão quando os dados já não forem necessários para os fins que foram 

recolhidos, além de exercer os direitos de oposição e limitação ao tratamento e de 

portabilidade dos dados. 

 

1.6.  Todo o direto autoral relativo ao conteúdo editorial (textos, falas, jobs, músicas), 

contendo a Imagem, Nome e Voz, aplicado na presente Promoção, será de exclusividade 

patrimonial da Neoenergia. 

 

1.7. A presente autorização quanto ao uso da foto, que se faz firme, é concedida a título 

não oneroso, sem qualquer limitação quanto ao tempo, território e forma de divulgação 

e será respeitada pelo autorizante e seus sucessores. 

 

6. Todos os participantes garantem que autorizam o uso dos comentários apresentados por 

ocasião desta promoção pela NEOENERGIA em seus perfis, exclusivamente no contexto desta 

promoção.  

 

7. A NEOENERGIA reserva-se o direito de modificar a qualquer momento as condições desta 

promoção, incluindo o seu possível cancelamento antes do período prescrito, desde que haja 

uma causa justa para isso, comprometendo-se a comunicar as novas regras ou o seu 

cancelamento definitivo através dos meios em que o anunciou.  

 

8. A NEOENERGIA não é responsável por possíveis falhas na participação devido a um mau 

funcionamento da Internet, Instagram (uma vez que são plataformas independentes) ou 

qualquer outra causa, como interrupções, desaceleração, entradas não registradas por motivos 

incompletos, acesso ou erros não autorizados ao receber qualquer informação, ou danos que 

possam ser gerados pelo usuário. 

 

9. A NEOENERGIA não é responsável por quaisquer problemas técnicos que possam surgir na 

operação subsequente do prêmio, nem pelos custos que possam surgir.  
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10. Os participantes estão cientes de que estão fornecendo suas informações à NEOENERGIA e 

só serão usadas para gerenciar sua participação nessa promoção e, quando apropriado, 

comunicar o prêmio a eles no caso de serem vencedores, sendo isenta de toda responsabilidade 

para os concorrentes e participantes. 

 

11. Os dados fornecidos pelos participantes são confidenciais e só serão utilizados para a gestão 

da promoção. A Neoenergia só manterá os dados pessoais até o final da promoção e após o 

período de prescrição das possíveis ações judiciais associadas. No caso de, ao entrar na 

promoção, nos fornecer dados de terceiros, deve informar a terceiros as regras deste edital e 

obter o consentimento necessário antes da sua comunicação.  

 

12. A NEOENERGIA está empenhada em proteger sua privacidade e garante o cumprimento da 

legislação de proteção de dados pessoais e, em particular, que suas informações pessoais serão 

tratadas de forma: legal, justa e transparente, de acordo com fins específicos e legítimos; 

apropriado, relevante e limitado ao que é necessário em relação ao processamento; preciso e 

atualizado;  

 

13. Para que a identificação do titular dos dados seja permitida apenas pelo tempo necessário 

para os fins do processamento, seus dados poderão ser comunicados a terceiros quando 

necessário em conformidade com as obrigações legais ou fiscais. Tal processamento poderá 

realizado em relação ao seu direito à proteção de seus dados pessoais. Para maiores 

informações, leia o Aviso de Privacidade, componente do presente Edital.  


