
TV DIÁRIO
PROGRAMA SILVINO'S NIGHT

CONCURSO MISTER MOTO BOY 2017

R E G U L A M E N T O

Dentro  do  conceito  de  programa  de  variedades,  promovendo  entretenimento  com 
irreverência e bom humor consoantes com o nosso estilo, o programa SILVINO'S NIGHT, 
lança  o  concurso  “Mister  Moto  Boy  2017",  obedecendo  o  estabelecido  no  presente 
regulamento, conforme abaixo descrito:

1.  O  presente  concurso  visa  escolher  o  rapaz  mais  simpático,  bonito  e  charmoso, 
denominado  MISTER  MOTO  BOY,  de  TODA REGIÃO  METROPOLITANA DE  FORTALEZA E 
CIDADES PRÓXIMAS desde que seja maior de18 anos, tenha carteira de habilitação para 
motos, pague as próprias despesas e se predisponha a gravar nos dias pré-estabelecidos 
pela produção do programa Silvino's Night da TV Diário.

2. Modelos já famosos não podem competir

a) Não habilitados a pilotar motos não podem competir.

3. Inscrição: poderá se inscrever qualquer candidato interessado, desde que se enquadre 
em uma das categorias abaixo:

a) Não será aceito que o participante falte a nenhuma etapa do concurso.

b)  Serão  considerados  inscritos  somente  aqueles  que  concordarem  com  o  presente 
regulamento  assinado  para  o  endereço:  Rua  Tomás  Acioly,  1677  –  Dionísio  Torres, 
Fortaleza-Ceará, CEP: 60.135180. 

c) Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição de participação no programa ou em 
qualquer fase do certame aos concorrentes, da mesma forma que a Emissora não será 
responsável por pagamento de cachês, direitos autorais e/ou qualquer ajuda de custo. 
Assim,  o  certame  está  totalmente  isento  de  pagamentos,  seja  por  parte  do(s) 
concorrente(s), seja por parte dos seus promotores.

5. Pré-seleção: será feita uma triagem pela produção do programa, que reserva para si o 
direito exclusivo  de escolha do pessoal  inscrito  que lhe aprouver  enquanto atração, 
observando a originalidade, a não repetição de conteúdos e o caráter de verossimilhança 
das mentiras, não devendo, em momento algum, ser argüida, acionada ou questionada 
pelos seus critérios de escolha.

6. Vigência: o concurso terá início no mês de setembro 2017 e terá prosseguimento de 
acordo com o número de inscritos, qualidade do material e funcionalidade da atração, 
até  quando  aprouver  à  produção  do  programa  SILVINO'S  NIGHT  que,  tendo  para  si 
reservado o direito de dar continuidade e/ou cancelar o concurso de acordo com suas 
diretrizes  de  audiência,  informará  os  inscritos,  no  ar,  através  do  programa,  que 
desdobramentos estão sendo dados ao concurso. Assim, tendo data de início, o concurso 
não tem estipulada uma data para término, cabendo à produção do programa defini-la; 



são  24  concorrentes  escolhidos  ao  todo.  12  participantes  na  final.  Somente  03 
participantes serão classificados para a escolha de 1(um) MISTER MOTO BOY 2017.

7. A seleção dar-se-á da seguinte forma;

7.1.  As  seleções  dos  candidatos  serão  escolhidos  através  das  fichas  de  inscrições 
avaliadas pela  produção.  Podendo ainda os  candidatos  serem escolhidos  nas  ruas ou 
através das empresas que dispõe desse serviço de Moto Boy.

7.2. Quizenalmente, a cada programa, 2 (dois) concorrentes participarão (em forma de 
vt  – clips).  Destes  2 (dois)  será escolhido 1(um) classificado por semana para serem 
escolhidos pelos nossos jurados e pelo sistema de ligações dos telespectadores. 

7.5. Na fase final, 12 concorrentes disputarão a faixa de MISTER MOTO BOY 2017.

8. Premiação: a premiação para o vencedor consistirá de:

a) Um prêmio no valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais)

9.  Considerações finais:  ao imprimir,  assinar  dando ciência  e encaminhar o presente 
regulamento  para  o  endereço  acima  descrito,  o  candidato  será  considerado 
automaticamente inscrito. Cópias deste regulamento estarão disponíveis na portaria da 
Emissora para aqueles  que não tiverem condições de acessar o endereço eletrônico: 
www.tvdiario.tv.br/silvniosnight, devendo proceder da mesma forma que os demais para 
fazer a inscrição.

Fortaleza, ___ de __________ de  2017.

_______________________

 

TV Diário – SILVNINO'S NIGHT

Produção

RESERVADO AO INSCRITO:

Nome:______________________________________________________________________ 

Peso: _______

Altura: _______

Profissão: _______________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________ 

Telefone Fixo: (__) ___________________ 
Telefone Celular: (__) ________________________



CPF: ____________________________________ 
Identidade (RG): ____________________________

Estou  plenamente  ciente  e  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  no  presente 
regulamento que, ao assinar, inscrevo-me para o concurso: Mister Moto Boy 2017.

__________________________________________________________________

A s s i n a t u r a


