
CONCURSO CULTURAL TELEVISANDO 2020 

REGULAMENTO DETALHADO 

1. ORGANIZAÇÃO 
1.1. O CONCURSO Cultural “TELEVISANDO”, doravante simplesmente CONCURSO, é realizado e organizado 
pelo INSTITUTO GRPCOM, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Júlio Perneta n.º 526, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.955.882/0001-08, doravante IGRPCOM. Nos termos do 
art. 3.º, inciso II, da Lei nº. 5.768/71, bem como do art. 30, do Decreto n.º 70.951/72, este CONCURSO não 
subordina seus concorrentes, ou futuros contemplados, a qualquer modalidade de álea, pagamento ou 
vinculação com o consumo ou fruição de qualquer bem, direito ou serviço. 
 
2. DO PROJETO TELEVISANDO E SEUS BENEFÍCIOS  

 

2.1 Projeto da RPC que incentiva o uso da TV como recurso pedagógico, com objetivo de promover a reflexão 

sobre temas sociais relevantes e contribuir para a construção da cidadania e protagonismo de estudantes do 

1º ao 5º ano. É totalmente gratuito para os professores participantes e oferece como principais benefícios:  

2.1.1 Metodologia inovadora, formação continuada à distância, materiais de apoio pedagógico, sugestões de 

atividades e de práticas para a sala de aula a partir das reportagens temáticas produzidas especialmente para 

projeto, reconhecimento e premiação para professores e alunos através do concurso cultural. 

3. O CONCURSO CULTURAL 
3.1. A proposta do Concurso Cultural é incentivar professores, alunos, familiares e comunidade escolar a 

debater temas relevantes, através de reportagens exibidas pela RPC, despertando o protagonismo de 

professores e alunos e, garantindo o direito de expressão.  

3.2 A premiação se dará em âmbito regional para professores nas categorias Telejornal e Game. Sendo 

distribuído um total de 24 prêmios, conforme planilha anexa (ANEXO I).   

 

4.QUEM PODE PARTICIPAR 

4.1 Pode se inscrever professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I de escolas públicas de qualquer 

município Paranaense, que estejam em pleno exercício de suas atividades bem como profissionais da 

educação que estejam atuando em funções administrativas e pedagógicas nas Escolas, Secretarias ou Núcleos 

de Educação Municipais. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão efetivadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no site do 

Televisando: www.rpc.com.br/televisando de 10 de fevereiro a 30 de abril de 2020. Garantindo a 

possibilidade de participação tanto no projeto Televisando, que inclui formação de professores, quanto no 

CONCURSO Cultural, objeto deste regulamento. 

5.2 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, sendo 

direito do IGRPCOM desclassificar aquelas que omitirem informações, parcial ou totalmente, bem como 

prestá-las de forma não condizente com a realidade. 

Parágrafo único: Diretores, equipe pedagógica das escolas e representantes dos Núcleos e Secretarias de 

Educação Municipais ao realizarem a inscrição terão acesso aos cursos de formação EAD, materiais de apoio 

pedagógico, mas não podem participar do concurso cultural. 

 



6. TEMÁTICA DO ANO 

O tema escolhido para a edição 2020 do CONCURSO Cultural Televisando é: Cultura do Diálogo: falar, ouvir e 

discordar com respeito. Para direcionar melhor as ações do projeto, o referido tema será abordado em 

materiais de apoio pedagógico e reportagens.  

 

7. EXIBIÇÃO DAS REPORTAGENS 

A temática do ano será abordada em pelo menos quatro reportagens produzidas e veiculadas em março de 

2020, no telejornal Meio Dia Paraná. Também é válida a utilização de outros materiais produzidos e exibidos 

pela RPC que tratem do tema, como nos telejornais Meio Dia Paraná, Bom Dia PR, Bom dia Sábado, Boa Noite 

Paraná e também em programas como Globo Esporte, Caminhos do Campo, Meu Paraná, Plug, Estúdio C, 

Globo Repórter entre outros exibidos na referida emissora. As reportagens especiais serão disponibilizadas 

no site do projeto com link para baixar.  

 

8. CONCURSO CULTURAL - CATEGORIAS 

8.1 O concurso cultural possui duas categorias e é destinado exclusivamente para Professores e alunos 

matriculados do 1º ao 5º do Ensino Fundamental I, cujo professor esteja inscrito no Televisando, edição 2020.  

8.1.1 Todo e qualquer material enviado pelos professores ao IGRPCOM deverá ser totalmente isento de 

qualquer restrição relativa à divulgação na RPC, mídias sociais e materiais impressos do projeto. O professor 

será responsável por coletar e enviar autorização dos pais e/ou responsável legal para a divulgação dos 

materiais produzidos pelos seus alunos, quando solicitado pelo organizador do concurso. 

8.1.2 O professor poderá participar das duas categorias do concurso.  

 
8.2 Categoria Telejornal 
8.2.1 Nessa categoria o professor deve produzir com seus alunos um Telejornal, onde os mesmos deverão 
demonstrar o que aprenderam com o tema. 
8.2.2 O professor que leciona em mais de uma turma, bem como em mais de uma escola, poderá desenvolver 
o projeto e participar do concurso cultural na categoria Telejornal com todas as turmas que desenvolveu o 
projeto, e enviar para o concurso separadamente. 
 
8.2.3 A participação se dá com: 

a) A produção de um Telejornal de no mínimo 3 e no máximo 5 minutos com 20 segundos máximos de 
tolerância, para mais ou para menos. (jornais enviados que desobedeçam esse critério serão 
desclassificados);  

b) O vídeo deve abordar o aprendizado sobre o tema proposto pelo Televisando, Cultura do Diálogo: 
falar, ouvir e discordar com respeito, ficando a critério do professor e alunos, a  maneira como será 
apresentado; 

c) Todos os alunos da Turma deverão participar do desenvolvimento do trabalho; 
d) Devem ser enviadas evidências do desenvolvimento do trabalho, por exemplo: foto da turma 

assistindo as reportagens, das conversas sobre o assunto, das reuniões de pauta, produção das 
reportagens, entrevistas, edição, apresentação do jornal,  enfim de todas as atividades que foram 
desenvolvidas para que chegasse ao trabalho final “Telejornal”. 

e) O envio do telejornal e evidências se dará de forma on-line em link disponibilizado no site 
www.rpc.com.br/televisando,  pelo formulário (anexo II) 

f) Os Termos de Autorização do Uso de Imagem (anexo III) de todos os alunos da Turma participantes do 
projeto, do Professor e demais pessoas que aparecerem no vídeo, deverão ser enviados se e quando 
solicitado pelo IGRPCOM.  

  
8.2.4 Critérios de avaliação  



a) Relação do roteiro do telejornal e do teor das reportagens nele contidas com o tema Cultura do 
Diálogo: falar, ouvir e discordar com respeito;; 

b) Clareza das evidências do desenvolvimento do trabalho; 
c) Relevância da abordagem do tema pelos alunos; 
d) Originalidade e criatividade; 
e) Envolvimento da comunidade escolar; 
f) Aprendizado dos alunos representado pelo telejornal; 
g) Veiculação do telejornal para outras pessoas da escola ou da comunidade, via redes sociais e/ou 

momento realizado na escola. 
8.2.5 A produção e inscrição do trabalho de Telejornal é individual e única por professor, ou seja, o não pode 
ser feito em equipe (duplas, trios ou qualquer tipo de produção compartilhada com outros professores).  
 
8.3 Categoria Game 
8.3.1 A categoria Game, propõe a realização de provas a partir das propostas do Televisando, envolvendo 
professores, sua turma, família e comunidade escolar. 
8.3.2 O professor pode participar do Game com apenas uma turma. Caso lecione em várias turmas, ou em 
mais de uma escola, deve escolher uma turma para desenvolver o game e enviar as provas. 
8.3.3 Das Provas do Game  

a) As provas serão classificadas em Prova Obrigatória, Provas Fixas e Prova Master conforme o Anexo IV 
e terão pontuação diferenciada e progressiva de acordo com a complexidade.  

b) Os professores participantes deverão executar a Prova Obrigatória para estar oficialmente 
participando do Game. Já nas Provas fixas, terão autonomia para selecionar as provas que serão 
executadas, sendo que será exigido como critério de premiação, a realização de pelo menos 3 (três) 
Provas dessa categoria. 

c) Todos os professores que cumprirem os itens acima deverão entregar também a Prova Master, 
obrigatória para fins de premiação.  

d) Além das atividades do anexo IV, o GAME prevê Provas Surpresas, que serão divulgadas no site do 
Televisando (www.rpc.com.br/televisando), nas redes sociais, enviadas por e-mail e Whatsapp (para 
quem participa da lista de transmissão) entre os meses de abril a junho.  As provas Surpresas não 
serão obrigatórias, mas contarão pontos extras para os professores que as executarem. É 
responsabilidade exclusiva do professor acompanhar as publicações das provas surpresas para a sua 
execução . 

 
8.3.4 Regras de participação: 

a) Estar inscrito no projeto Televisando 2020 até o dia 30/04 (Prova Obrigatória);  
b) Realizar no mínimo 3 (três) Provas Fixas e a Prova Master propostas pelo Game, e que tenham sido 
executadas conforme tabela de provas e instruções divulgadas neste regulamento (anexo IV), no site 
do projeto www.rpc.com.br/televisando, redes sociais e/ou enviadas por e-mail;  
c) É obrigatória a apresentação de evidências e registros formais solicitados nas provas;  
d) Cumprir os prazos das atividades; 
e) A participação do professor é única e individual. Será automaticamente desclassificado, atividades 
enviadas no nome de mais de um professor ou trabalhos similares, que caracterizem plágio.  

8.3.5 Da Avaliação 
a) As provas para serem pontuadas deverão ser realizadas conforme as regras descritas no item 8.3.4;  
b) Algumas provas preveem o envio de mais de uma atividade, sendo pontuadas pela quantidade de ações 

enviadas, desde que atendam as regras; 
c) Vencerá o professor da regional (anexo V) que atender as regras e somar o maior número de pontos. 

 
Parágrafo único: Fica vedada a participação de equipe pedagógica, diretores integrantes das Secretarias e 
Núcleos municipais de Educação no concurso, mesmo que inscritos no Televisando 2020.  
 

http://www.rpc.com.br/televisando
http://www.rpc.com.br/televisando


9. Fases de Desenvolvimento Regional por categorias e critérios de julgamento 
9.1 Categoria de Telejornal  
Concorrem entre si todos os professores das cidades participantes de cada uma das 8 (oito) regionais da RPC, 
conforme divisão utilizada pela mesma (anexo V), que enviarem o Telejornal, de forma única e individual ao 
CONCURSO. Serão premiados 16 professores no total nessa categoria, sendo dois por regional. 
9.1.2 Critérios de Julgamento 
Após recebimento dos trabalhos, a organização do CONCURSO fará o encaminhamento dos mesmos para a 
equipe avaliadora. A equipe avaliadora é multidisciplinar, independente, e formada por profissionais do 
IGRPCOM, RPC e Instituições de Ensino Superior parceiras do projeto. Posteriormente, uma banca formada 
por representantes das Instituições acima citadas avaliará as notas e os trabalhos e decidirá pelos premiados 
de cada região.  
 
9.2 Categoria Game  

Concorrem entre si todos os professores das cidades participantes de cada uma das 8 (oito) regionais da RPC, 

conforme divisão utilizada pela mesma (anexo V), que participarem das provas do Game (anexo IV), de forma 

única e individual. Serão premiados 8 professores no total nessa categoria, sendo 1 professor por regional.  

9.2.1 Critérios de julgamento 

A aprovação das atividades, seleção e a premiação serão definidas por pontuação acompanhada pela equipe 

do Instituto GRPCOM e RPC, conforme regras de participação, critérios e avaliação descritos no anexo IV e 

item 8.3.4 e item 8.3.5.  

9.2.2 Critérios de Desempate: será considerado para desempate o professor que mais realizou cursos na 
Plataforma de Educação a Distância e que realizou mais atividades que envolvem a metodologia do projeto e 
mais gerou impacto.  
 
10 Divulgação dos resultados 
A divulgação dos resultados de cada categoria do projeto se dará por meio dos Telejornais da RPC e do site  
www.rpc.com.br/televisando. 
 
11 Entrega dos prêmios 
 11.1 As premiações ocorrerão por meio de uma ação promovida pelos organizadores do CONCURSO que 
pode ser: nas respectivas escolas dos vencedores; em espaço único definido pela Secretaria de Educação do 
município; na sede das emissoras da RPC, sendo que neste caso o município é responsável única e 
exclusivamente pelas despesas de deslocamento e alimentação. Ao serem entregues os prêmios deverão ser 
checados imediatamente pelos professores vencedores. Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados 
de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após as datas das respectivas apurações. 
11.2 Caso o vencedor do prêmio resida em outro município e/ou não compareça na ação promovida pela 
PROMOTORA nos locais previamente divulgados, o prêmio será entregue pela PROMOTORA na escola a qual o 
participante estiver vinculado, dentro do prazo estabelecido para cada etapa.  
11.3 Não será permitido aos contemplados trocar seus prêmios por qualquer outro, nem mesmo por dinheiro. 
11.4 Para a entrega e recebimento dos prêmios os contemplados deverão assinar o respectivo Comprovante 
de Entrega.  
11.5 De acordo com o art. 6º do Decreto nº 70.951, de 1972, o direito ao prêmio sorteado, não reclamado no 
prazo de cento e oitenta dias, contados, respectivamente, da data da apuração do resultado do concurso, 
caducará e o valor correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de dez 
dias. 
 
Parágrafo único: Caso não haja trabalhos concorrentes nas categorias Telejornal e Game em determinada 
regional (anexo V), ou os mesmos não atendam aos critérios de cada categoria, a organização do concurso 
poderá realocar o prêmio para as correspondentes categorias em qualquer um dos municípios participantes, 
que tenha trabalhos aptos a serem premiados.  

http://www.rpc.com.br/televisando


 
12. CRONOGRAMA  
12.1. Prazo de execução do plano:  de 10 de fevereiro a 30 de abril de 2020 (períodos em que os professores 
podem se inscrever)  
12.2. Data de início e de término da promoção comercial: 03 de maio a 30 de setembro de 2020 (período de 
incentivo a participação no concurso e visibilidade dos vencedores na RPC) 
12.3. Período de participação da categoria Game: de 10 de fevereiro a 05 de julho os professores devem 
entregar as provas, conforme anexo IV. A análise das pontuações será até 03 de agosto. A ação de premiação 
acontecerá até o dia 21 de agosto e a divulgação dos premiados acontecerá até o dia 30 de setembro. Sendo:  
 
 

Início do Game  28 de fevereiro 

Entrega das provas do Game  Até 05 de julho 

Bancas regionais de seleção dos premiados Até 03 de agosto 

Ação de premiação da fase regional Até 21 de agosto 

Divulgação dos premiados regionais De 04 de agosto a 30 de setembro 

 
12.4. Período de participação da categoria Telejornal: De 10 de maio a 05 de julho de 2020. Os trabalhos 
serão recebidos até o dia 05 de julho de 2020. A partir desta data até o dia 03 de agosto serão realizadas as 
avalições e bancas. Após as bancas até 21 de agosto serão realizadas as entregas dos prêmios, e a divulgação 
dos premiados acontecerá até o dia 30 de setembro. Sendo: 
 

Envio de trabalhos para a coordenação do CONCURSO Até 05 de julho 

Avaliação dos trabalhos e banca de seleção dos 
premiados 

Até o dia 03 de agosto 

Ação de premiação da fase regional Até 21 de agosto 

Divulgação dos premiados regionais De 04 de agosto a 30 de setembro 

 
13. BANCAS E COMISSÃO JULGADORA 
13.1 As Bancas e Comissão Julgadora são soberanas em suas atribuições e serão constituídas e empossadas 
pela entidade organizadora (IGRPCOM).  
13.2 Das análises e decisões das Bancas e Comissão Julgadora não caberá, sob nenhuma hipótese, razão ou 
circunstância, qualquer espécie de recurso. 
13.3 A comissão avaliadora não dará acesso aos resultados de avaliação dos trabalhos nas categorias de 
Telejornal e Game, sejam eles premiados ou não. 
13.4 A comissão avaliadora do CONCURSO se reserva o direito de confirmar a participação e avaliar apenas os 
trabalhos que estiverem em pleno acordo com as prescrições deste regulamento. 
 
14. DO USO DE IMAGEM  
Os professores participantes e os pais (e/ou responsáveis legais) dos alunos participantes dos trabalhos 
inscritos (ao autorizarem a participação dos seus filhos neste CONCURSO Cultural) automaticamente 
autorizam, de pleno direito, o uso gratuito de suas (dos alunos, professores e demais pessoas que aparecem 
nas fotos e vídeos) imagens (e/ou voz), nomes (dados pessoais), dos trabalhos enviados e eventuais 
depoimentos para matérias jornalísticas, materiais de divulgação, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas em 
qualquer tipo de mídia e peças promocionais da conquista do prêmio, ou qualquer outra finalidade, ainda que 
comercial, sem nenhum ônus ao IGRPCOM ou a qualquer empresa integrante do grupo GRPCOM.  
 
15. DA SOBERANIA E DEVERES 
14.1. O IGRPCOM, de forma soberana, detém o direito de encerrar e/ou modificar pontos específicos do 
presente CONCURSO Cultural em casos de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa 



comprometer a integridade e licitude deste. Nenhuma mudança poderá ser feita pelo IGRPCOM para diminuir 
ou excluir a premiação prevista por este regulamento. Qualquer mudança na premiação somente poderá ser 
feita para oferecer prêmios similares e/ou melhores. De acordo com decisão soberana do IGRPCOM, o 
participante que descumprir qualquer ponto do presente Regulamento, ou sua participação infrinja de forma 
direta ou indireta a legislação vigente e/ou a moral e os bons costumes, poderá ser imediatamente excluído 
do CONCURSO.  
 
16. DAS RESTRIÇÕES 
16.1 Serão aceitos somente os trabalhos de professores de Ensino Fundamental I regular de escolas públicas 
da área de abrangência do CONCURSO, não sendo avaliados trabalhos oriundos de turmas de Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, Educação Infantil, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e/ou escolas particulares.  
16.2 Para ter direito ao prêmio os contemplados deverão assinar o respectivo Comprovante de Entrega 
(devidamente preenchido com seus dados ou pelo seu responsável legal) no ato da entrega. 
16.3 Não será aceita a inscrição de trabalhos de qualquer participante que tenha parentes até 2.º (segundo) 
grau com todo e qualquer colaborador das empresas integrantes do Grupo Paranaense de Comunicação – 
GRPCOM.  
 
16.4 A ocorrência de qualquer outra hipótese de ato ou fato não previsto neste regulamento será decidida, de 
forma irrecorrível, pelo próprio IGRPCOM, em total observância a legislação vigente.  

 
 

Certificado de Autorização n° 03.007509/2020 

 “DISTRIBUIÇÃO GRATUITA” 

  



ANEXO I 

TABELA DE PRÊMIOS, FASES E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CONCURSO CULTURAL TELEVISANDO - 2020 

FASE REGIÃO CATEGORIA PREMIAÇÃO QUANTI
DADE 

PRÊMIO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

PÚBLICO 

R
EG

IO
N

A
L 

C
U

R
IT

IB
A

 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 
HDMI 2 USB 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
do ensino 
fundamental 
I, do 1º ao 5º 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

R
EG

IO
N

A
L 

P
O

N
TA

 G
R

O
SS

A
 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 
HDMI 2 USB 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
do ensino 
fundamental 
I, do 1º ao 5º 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

R
EG

IO
N

A
L 

G
U

A
R

A
P

U
A

V
A

 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
do ensino 
fundamental 
I, do 1º ao 5º 
ano da área 



HDMI 2 USB de 
abrangência 
do concurso 

R
EG

IO
N

A
L 

LO
N

D
R

IN
A

 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 
HDMI 2 USB 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
do ensino 
fundamental 
I, do 1º ao 5º 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

R
EG

IO
N

A
L 

M
A

R
IN

G
A

 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 
HDMI 2 USB 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
do ensino 
fundamental 
I, do 1º ao 5º 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

R
EG

IO
N

A
L 

N
O

R
O

ES
TE

 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 
HDMI 2 USB 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
orientadores 
de alunos do 
ensino 
fundamental, 
do 1º ao 3º 
ano da área 



de 
abrangência 
do concurso 

R
EG

IO
N

A
L 

C
A

SC
A

V
EL

 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 
HDMI 2 USB 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
do ensino 
fundamental 
I, do 1º ao 5º 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

R
EG

IO
N

A
L 

FO
Z 

D
O

 IG
U

A
Ç

U
 

TELEJORNAL 2 2 Smart TV LED 
40” Philco 

PTV40E21DSWN 
FULL HD com 

conversor 
Digital 2 HDMI 2 

USB Wi-Fi – 
Netflix - Preta 

R$ 
1.099,00 

R$ 
2.198,00 

Professores 
do ensino 
fundamental, 
de 1º ao 5° 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 

GAME 1 1 Smart TV 4K 
Led 50” 

Samsung 
UN50RU7100 
Wi-Fi – HDR 3 
HDMI 2 USB 

R$ 
2.210,00 

R$ 
2.210,00 

Professores 
do ensino 
fundamental 
I, do 1º ao 5º 
ano da área 
de 
abrangência 
do concurso 



ANEXO II – FORMULÁRIO CATEGORIA TELEJORNAL 

 CIDADE DA ESCOLA 

 NOME DO PROFESSOR 

 CPF 

 ESCOLA 

 TURMA  

 QUANTIDADE DE ALUNOS 

 TURNO 

 DISCIPLINAS TRABALHADAS  

(  ) Língua Portuguesa ( ) Matemática  (  ) Ciências  (  ) Arte  ( ) Educação Física  ( ) Geografia ( ) História 

( )Ensino Religioso ( ) 

1. Na elaboração do telejornal, como foi abordado o tema do ano: “Cultura do Diálogo: falar, ouvir 

e discordar com respeito”?  

2. Como os alunos da Turma foram envolvidos no desenvolvimento do trabalho?  

3. Anexe as evidências do trabalho realizado. (Anexe fotos das atividades que foram desenvolvidas 

para chegar ao trabalho final “Telejornal”, como por exemplo: alunos assistindo as reportagens, 

rodas de conversas sobre o assunto, entrevistas com a família ou comunidade, reunião de pauta, 

edição, gravação do jornal, etc ).  

Atenção!! Esse espaço comporta até 10 fotos, então escolha as melhores, as que realmente 

demonstram como o trabalho foi realizado. Envie as fotos com legenda, ou nomeadas com a ação 

desenvolvida.  Exemplos: alunos assistindo as reportagens, alunos na roda de conversa, etc. 

 

4. Para se chegar a apresentação de um Telejornal existem vários passos: o levantamento de notícias, 

reunião de pauta, produção da reportagem, edição e só então é realizada a apresentação. 

Conforme material disponibilizado em vídeo e texto, descreva brevemente como se deu a 

elaboração do roteiro: 

5. O Telejornal produzido foi divulgado dentro ou fora da escola? Se sim, como? 

6. O Telejornal atingiu os demais alunos da escola ou da comunidade? Como? 

7. O trabalho com a televisão em sala de aula e o desenvolvimento do telejornal trouxeram 

resultados positivos para os alunos e/ou para a escola como um todo? Se sim, quais foram? 

8. Você utilizou algum conteúdo disponibilizado pelo Televisando para realizar o Telejornal? 

Descreva quais: 

9. Anexe aqui o telejornal de no mínimo 3 e no máximo 5 minutos. 

 (  ) Afirmo  que todos os alunos e pessoas que aparecem nas fotos e vídeos não tem restrição do  uso de  

imagem e que providenciarei  todos os documentos necessários para o uso de imagem, caso o Instituto 

GRPCOM solicite.  

 

 

 



ANEXO III – TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E VOZ DE ALUNOS, PROFESSORES E 
PESSOAS EM GERAL 

CONCURSO CULTURAL TELEVISANDO 2020 

TERMO DE AUTORIZACÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

DADOS DO ALUNO 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data de Nasc.: _______/_________/________ 

Escola: _________________________________________________________________________ 

Ano e 

turno:_______________________________________________________________________ 

Endereço residencial: ______________________________________________________________ 

Cidade: _________________________________________________________________________ 

Nome do Pai:_____________________________________________________________________ 

RG:____________________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________________ 

Nome da Mãe: ___________________________________________________________________ 

RG: ____________________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________________ 

Outro responsável (se houver): 

1. Pelo presente instrumento, o cedente, neste ato devidamente representado por seus pais e/ou 

responsáveis, cede ao INSTITUTO GRPCOM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 04.955.882/0001-08, doravante denominado IGRPCOM, de forma inteiramente 

gratuita, a título universal e em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, seus direitos de imagem 

e do trabalho para fins de participação no concurso cultural Televisando 2020. 

2. O(a) cedente expressamente autoriza que a imagem seja captada em vídeo e áudio durante a 

realização do concurso, assim como seu trabalho enviado pelo mesmo para o projeto manifestando 

ciência e concordância com a utilização dessas gravações durante a programação da RPC, bem 

como em postagens e fanpages (do IGRPCOM e das emissoras RPC) e em materiais de divulgação 

do projeto deste e dos próximos concursos culturais “Televisando”. 

3. O IGRPCOM se compromete a utilizar as imagens gravadas, fotos, imagens do trabalho 

somente com a finalidade de divulgar o projeto Televisando 2020 ou edições posteriores. 

4. Em caso de divergências quanto a este instrumento e, havendo a necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário, as partes concordam e elegem o foro da Comarca de Curitiba/PR. 

 

 ______________________________, ___ de ______________ de _______. 

 

 

CEDENTE 

 

_____________________________                              ___________________________________ 

MÃE:                                                                              PAI: 

CPF/MF:                                                                        CPF/MF 



CONCURSO CULTURAL TELEVISANDO 2020 

TERMO DE AUTORIZACÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  
DADOS DO PROFESSOR 

Nome:_________________________________________________________________________________________ 
Data de Nasc.: ____/____/_______ 
Escola: ________________________________________________________________________________________  
Série/Ano:________________ Turno: ____________________ 
Endereço residencial: _____________________________________________________________________________ 
Cidade: _________________________________________  
1.Pelo presente instrumento,eu _______________________________ ________________________________________ 

autorizo a minha participação no Concurso Cultural Televisando 2020, promovido pelo Insituto GRPCOM (IGRPCOM), 

bem como autorizo o Instituto GRPCOM (IGRPCOM) e as demais sociedades integrantes do GRPCOM, doravante 

denominada simplesmente “RPC”, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, 

irrevogável, a utilização de minha imagem e voz para a fixação destes, pela RPC, nas eventuais obras audiovisuais por 

ela produzida, referentes ao Consurso Cultural “Televisando 2020”, doravante denominada simplesmente “Obra”. 

2. - Reconheço expressamente que a RPC, na qualidade de detentora dos direitos patrimoniais de autor sobre a Obra e 

tendo em vista a autorização efetuada neste Termo, poderá, a seu exclusivo critério, utilizar a Obra livremente, bem 

como seus extratos trechos ou partes, podendo, exemplificativamente, adaptá-la para fins de produção de obras 

audiovisuais novas, obras audiovisuais para fins de exibição em circuito cinematográfico, fotonovelas, obras literárias, 

peças teatrais e/ou peças publicitárias, utilizá-la, bem como a minha imagem e voz para produção de matéria 

promocional em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de divulgação da Obra, para a composição de 

qualquer produto ligado à mesma (tais como mas não limitados a capas & CD, DVI), “homevideo”, DAT, entre outros), 

assim como produção do “making of’ da Obra; fixá-la em qualquer tipo de suporte material, tais como películas 

cinematográflcas de qualquer bitola, CD (“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-disc” interativo), “homevideo”, DAT 

(“digital audio tape’, DVD (“digital video disc”) e suportes de computação gráfica em geral, ou armazená-la em banco de 

dados, exibi-la através de projeção em tela em casas de frequência coletiva ou em locais públicos, com ou sem ingresso 

pago, transmiti-la via rádio e/ou televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura, através de 

todas as formas de transporte de sinal existentes, exemplificativamente UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como 

independentemente da modalidade de comercialização empregada, incluindo “pay tv”, “pay per view”, “near vídeo on 

demand” ou “vídeo on demand”, independentemente das características e atributos do sistema de distribuição, 

abrangendo plataformas analógicas ou digitais, com atributos de interatividade, ou não), adaptá-la para forma de 

minissérie, comercializá-la ou alugá-la ao público em qualquer suporte material existente, promover ações de 

merchandising ou veicular propaganda, bem como desenvolver qualquer atividade de licenciamento de produtos e/ou 

serviços derivados da Obra, disseminá-la através da Intemet e telefonia, fixa ou móvel, utilizá-la em parques de 

diversão, inclusive teniátieos, ceder os direitos autorais sobre a Obra ou sobre as imagens cuja utilização foi autorizada 

através deste Termo a terceiros, para qualquer espécie de utilização, produzir novas obras audiovisuais (“remakes”), 

utilizar trechos ou extratos da mesma ou, ainda, dar-lhe qualquer outra utilização que proporcione à RPC alguma 

espécie de vantagem econômica.  

2.1. - Nenhuma das utilizações previstas no caput desta Cláusula, ou ainda qualquer outra que pretenda a RPC 

dar à Obra e/ou às imagens cuja utilização foi autorizada através deste Termo, têm limitação de tempo ou de 

número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida a mim qualquer 

remuneração. 

3. - O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável obrigando-se as partes por si, seus herdeiros 

e sucessores a qualquer titulo, ficando eleito o Foro Central da Comarca de Cascavel - PR para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste Termo.  

_____________________, _____ de ______________ de 2020. 

Nome do professor:___________________________________ ________________________________________ 

RG: ____________________________________________   CPF: ____________________________________________ 

Telefone______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Assinatura 



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PESSOAS EM GERAL 

 

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à Rua 

_____________________________, nº _______, na cidade de ____________________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem e voz (ou do menor _______________________________ sob 

minha responsabilidade), para serem utilizados nos trabalhos audiovisuais do Instituto GRPCOM 

(CNPJ nº. 04.955.882/0001-08), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Júlio Perneta, 

nº. 526, Curitiba, estado do Paraná.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, universal e em caráter definitivo, irrevogável 

e irretratável, abrangendo o uso da imagem e da voz (captada em vídeo e áudio) do(a) 

autorizador(a) acima mencionado (ou do menor ao qual é responsável) em todo território nacional 

e no exterior, em todas as modalidades e mídias, em destaque, das seguintes formas: (I) sites 

institucionais; (II) cartazes; (III) TV; (IV) rádio; (V) jornal; (VI) divulgação em geral.  

Assim, concede o uso da imagem e voz por tempo ilimitado, em qualquer lugar, sem restrição de 

mídia e número de vezes, em todos os veículos do GRPCOM, sem que seja devido ao(à) 

Autorizador (a) qualquer espécie de remuneração ou compensação.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos de imagem, voz ou a qualquer outro. 

Em caso de divergências quanto a este instrumento e, havendo a necessidade de intervenção do 

Poder Judiciário, as partes concordam as partes concordam e elegem o foro da Comarca de 

Curitiba/PR. 

 

Curitiba, ___ de ______________ de _______. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV – PROVAS DO GAME  

Professor@, bem-vind@ ao Game! Para participar, realize a prova obrigatória (nº1). Para que você possa se programar, confira os prazos e as instruções para o 
cumprimento das provas fixas e da prova master durante o período do concurso. As atividades surpresa serão divulgadas na página do Televisando no Facebook e 
no site: www.rpc.com.br/televisando. Siga o Televisando nas redes sociais e esteja atento às publicações! 

Prova Obrigatória 

Nº Prova Obrigatória Descrição Instruções para Cumprimento da Prova Prazo  

Pontos  
A pontuação 
será variada, 
conforme o 

prazo de 
realização da 

inscrição. 

1 
Inscrição no projeto 

Televisando 2020 
O professor deverá realizar sua inscrição pelo site: 
www.rpc.com.br/televisando 

1. Realize a inscrição pelo site: 
www.rpc.com.br/televisando 
 
2. Confira o e-mail de confirmação de 
inscrição que será enviado pela equipe do 
Instituto GRPCOM. 
 

Até 28/fev 30 

Até 30/mar 20 

Até 30/abr 10 

    
 

      

Provas Fixas 
Leia atentamente as 5 provas sugeridas e realize pelo menos 3 provas para critério de premiação. Quanto mais provas você realizar, maior será a sua chance de 

ganhar!  

Nº Provas Fixas Descrição Instruções para Cumprimento da Prova Prazo  Pontos  

2 
Orientação aos 
familiares 

Enviar um informativo ou realizar uma reunião com 
os pais ou responsáveis com o objetivo de explicar 
que a escola participa do Televisando e que o tema 
proposto pelo projeto é “Cultura do Diálogo:  falar, 
ouvir e discordar com respeito”. Não esqueça de 
informar que a participação e a colaboração da 
família são essenciais para a realização das 

1. Acesse o link disponibilizado no site: 
rpc.com.br/televisando; 
 
2. Envie no link:  

 A foto do informativo ou a foto da 
reunião; 

 Depoimento de algum familiar 

Até 10/05 10 



atividades. expondo sua opinião sobre o 
Televisando. O depoimento pode 
ser em forma de vídeo ou áudio.  

3 TV em sala de aula  

O Televisando incentiva o uso da televisão como 
recurso pedagógico. Nesta prova, você deverá 
utilizar em sala de aula alguma reportagem 
produzida pela RPC para trabalhar o tema proposto: 
“Cultura do diálogo: falar, ouvir e discordar com 
respeito”, desenvolvendo habilidades e 
competências do currículo. 

 
1. Acesse o link disponibilizado no site: 
rpc.com.br/televisando; 
 
2. Envie no link:  

 O título da reportagem assistida; 
 Descrição de quais das 10 

Competências Gerais da BNCC 
foram trabalhadas em sala de aula. 
Por exemplo, se foi realizado um 
debate com a turma, foi 
desenvolvida a Competência nº 7 
(argumentação) e a competência nº 
4 (comunicação).  

 Uma foto da turma assistindo a 
reportagem.  

Até 20/05 

Cada 
competência 
desenvolvida 

vale 15 pontos. 
Você poderá 

desenvolver até 
03 competências 
e acumular até 

45 pontos com a 
prova. 

4 TV em casa 

Orientar seus alunos para assistirem um telejornal 
da RPC (Bom Dia Paraná, Meio Dia Paraná, Boa 
Noite Paraná ou Bom Dia sábado) com seus pais ou 
responsáveis. Pedir para os alunos gravarem um 
vídeo dizendo quais matérias chamaram a atenção e 
quais foram as conversas e debates que 
aconteceram durante ou após as reportagens.  

1. Acesse o link disponibilizado no site: 
rpc.com.br/televisando; 
 
2. Envie no link:  

 Até 3 vídeos de alunos diferentes 
com um ou mais representantes da 
família contando como foi assistir o 
jornal em família. 

 Cada vídeo deverá ter no máximo 1 
minuto de duração e ser gravado 
na horizontal. 

Até 01/06 

A atividade vale 
15 pontos por 
vídeo enviado, 
desde que os 
vídeos sejam 
gravados por 

diferentes 
alunos e seus 
respectivos 

familiares. Você 
poderá 

acumular até 45 
pontos.  



5 Vamos refletir sobre 

Escolha uma das reportagens produzidas pelo 
jornalismo da RPC para o tema do projeto: “Cultura 
do Diálogo: falar, ouvir e discordar com respeito” e 
complemente a reflexão com outros materiais que 
mostram pontos de vista diferentes sobre a mesma 
temática. Os outros materiais podem ser: matérias e 
reportagens de outras emissoras ou jornais (online 
ou impresso); vídeos retirados da internet; histórias 
em quadrinhos; tirinhas; charges e até mesmo 
fotografias ou músicas. 

1. Acesse o link disponibilizado no site: 
rpc.com.br/televisando; 
 
2. Envie no link as evidências que estão 
listadas a seguir e que serão pontuadas de 
forma gradativa:  

 A descrição do que foi trabalhado 
em sala de aula (10 pontos); 

 Os links ou fotos dos materiais 
complementares utilizados: vídeos, 
matérias, reportagens, entre 
outros. Observação: se for utilizado 
apenas um material complementar 
(05 pontos). Dois ou mais materiais 
complementares (10 pontos) 

 Fotos da turma realizando a 
atividade (10 pontos); 

 O depoimento de um aluno sobre a 
atividade que poderá ser escrito 
(05 pontos) ou em forma de áudio 
(05 pontos) ou vídeo (10 pontos). 

 

Até 15/06 

A prova terá 
nota gradativa, 

com   pontuação 
de 10 até 40 

pontos, 
conforme as 
evidências 

apresentadas.  

6 Aluno Protagonista 
Participar da categoria do concurso cultural 
Telejornal. 

 
1. Acesse o link disponibilizado no site: 
rpc.com.br/televisando; 
 
2. Envie no link:  

 O Telejornal produzido pelos alunos 
de acordo com as orientações do 
regulamento.  

 Ao enviar a prova você já pontuará 
e ainda terá a chance de concorrer 
à premiação da categoria Telejornal 
do concurso cultural. 

Até 05/07 50 



Prova Master   
Você só poderá pontuar nessa atividade se tiver realizado no mínimo 3 Provas Fixas. 

Nº Prova Master Descrição Instruções para Cumprimento da Prova Prazo Final Pontos 

7 
Reconhecendo as 
emoções 

Na BNCC, as Competências Gerais nº 8, 9 e 10, 
também são conhecidas como Competências 
socioemocionais, pois tratam da nossa relação com 
o outro, com a sociedade e com nossas próprias 
emoções e sentimentos. Que tal fazer uma 
atividade que visa desenvolver essas 
Competências? Trabalhe o tema do ano com as 
competências socioemocionais e envolva alunos, 
família, escola e comunidade. O foco principal será 
o Protagonismo do Aluno. Dicas de como executar 
essa atividade serão disponibilizadas em: 
rpc.com.br/televisando 

1. Acesse o link disponibilizado no site: 
rpc.com.br/televisando; 
 
2. Envie no link:  

 Um resumo da atividade 
desenvolvida, dos envolvidos, 
impacto alcançado e resultados.   

 Fotos e vídeos. 
 Depoimentos em áudio ou vídeo 

que comprovem o 
desenvolvimento do trabalho.  

05/jul 

A prova terá 
nota gradativa, 

de acordo com o 
atendimento dos 

critérios. A 
pontuação será 
de 10 até 100 

pontos. 

 

 

 

 



 

Regional: RPC LONDRINA   Regional: RPC MARINGÁ 
MUNICÍPIOS COBERTOS   MUNICÍPIOS COBERTOS 

Abatiá    Altamira do Paraná 

Alvorada do Sul    Ângulo 

Apucarana    Arapuã 

Arapongas    Araruna 

Assaí    Ariranha do Ivaí 

Bandeirantes    Astorga 

Bela Vista do Paraíso    Atalaia 

Cafeara    Barbosa Ferraz 

Califórnia    Bom Sucesso 

Cambará    Borrazópolis 

Cambé    Cambira 

Carlópolis    Campo Mourão 

Centenário do Sul    Cândido de Abreu 

Congonhinhas    Colorado 

Cornélio Procópio    Corumbataí do Sul 

Florestópolis    Cruzmaltina 

Guapirama    Doutor Camargo 

Ibiporã    Engenheiro Beltrão 

Itambaracá    Farol 

Jacarezinho    Faxinal 

Jataizinho    Fênix 

Joaquim Távora    Floraí 

Jundiaí do Sul    Floresta 

Leópolis    Flórida 

Londrina    Godoy Moreira 

Lupionópolis    Grandes Rios 

Marilândia do Sul    Guaraci 

Mauá da Serra    Iguaraçu 

Miraselva    Iretama 

Nova América da Colina    Itambé 

Nova Fátima    Ivaiporã 

Nova Santa Bárbara    Ivatuba 

Ortigueira    Jaguapitã 

Pitangueiras    Jandaia do Sul 

Porecatu    Jardim Alegre 

Prado Ferreira    Kaloré 

Primeiro de Maio    Lidianópolis 

Quatiguá    Lobato 

Rancho Alegre    Luiziana 

Ribeirão Claro    Lunardelli 

Ribeirão do Pinhal    Mamborê 

Rolândia    Mandaguaçu 

ANEXO V 

 DIVISÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ POR REGIONAL - RPC 



Santa Amélia    Mandaguari 

Santa Cecília do Pavão    Manoel Ribas 

Santa Mariana    Marialva 

Santo Antônio da Platina    Maringá 

Santo Antônio do Paraíso    Marumbi 

São Jerônimo da Serra    Munhoz de Melo 

São Sebastião da Amoreira    Nossa Senhora das Graças 

Sertaneja    Nova Tebas 

Sertanópolis    Novo Itacolomi 

Tamarana    Ourizona 

Uraí    Paiçandu 

    Peabiru 

Regional: RPC CASCAVEL   Presidente Castelo Branco 

MUNICÍPIOS COBERTOS   Quinta do Sol 

Anahy   Rio Bom 

Assis Chateaubriand   Roncador 

Boa Vista da Aparecida   Rosário do Ivaí 

Braganey   Sabáudia 

Brasilândia do Sul   Santa Fé 

Cafelândia   Santa Inês 

Campina da Lagoa   Santo Inácio 

Capitão Leônidas Marques   São João do Ivaí 

Cascavel   São Jorge do Ivaí 

Catanduvas   São Pedro do Ivaí 

Céu Azul   Sarandi 

Corbélia   Terra Boa 

Diamante D'Oeste     

Entre Rios do Oeste   Regional: RPC PONTA GROSSA 
Formosa do Oeste   MUNICÍPIOS COBERTOS 

Francisco Alves   Antônio Olinto 

Guaíra   Arapoti 

Guaraniaçu   Carambeí 

Ibema   Castro 

Marechal Cândido Rondon   Conselheiro Mairinck 

Maripá   Figueira 

Mercedes   Guamiranga 

Nova Aurora   Ibaiti 

Nova Santa Rosa   Imbaú 

Ouro Verde do Oeste   Imbituva 

Palotina   Ipiranga 

Pato Bragado   Ivaí 

Quatro Pontes   Jaboti 

Ramilândia   Jaguariaíva 

Santa Tereza do Oeste   Japira 

São José das Palmeiras   Mallet 

São Pedro do Iguaçu   Palmeira 

Terra Roxa   Paulo Frontin 

Toledo   Pinhalão 

Tupãssi   Piraí do Sul 



Ubiratã   Ponta Grossa 

Vera Cruz do Oeste   Porto Amazonas 

    Reserva 

    Salto do Itararé 

Regional: RPC FOZ DO 
IGUAÇU   Santana do Itararé 

MUNICÍPIOS COBERTOS   São João do Triunfo 

Ampére   São José da Boa Vista 

Barracão   São Mateus do Sul 

Bela Vista da Caroba   Sapopema 

Boa Esperança do Iguaçu   Sengés 

Bom Jesus do Sul   Siqueira Campos 

Bom Sucesso do Sul   Telêmaco Borba 

Capanema   Tibagi 

Chopinzinho   Wenceslau Braz 

Clevelândia   Ventania 

Coronel Domingos Soares     

Coronel Vivida   Regional: RPC NOROESTE 
Cruzeiro do Iguaçu   MUNICÍPIOS COBERTOS 

Dois Vizinhos   Altônia 

Enéas Marques   Alto Paraná 

Espigão Alto do Iguaçu   Alto Piquiri 

Flor da Serra do Sul   Amaporã 

Foz do Iguaçu   Boa Esperança 

Francisco Beltrão   Cafezal do Sul 

Honório Serpa   Cianorte 

Itaipulândia   Cidade Gaúcha 

Itapejara d'Oeste   Cruzeiro do Oeste 

Lindoeste   Cruzeiro do Sul 

Mariópolis   Diamante do Norte 

Marmeleiro   Douradina 

Matelândia   Esperança Nova 

Medianeira   Goioerê 

Missal   Guairaçá 

Nova Prata do Iguaçu   Guaporema 

Palmas   Iguatu 

Pato Branco   Inajá 

Pérola d'Oeste   Indianópolis 

Planalto   Iporã 

Pranchita   Iracema do Oeste 

Quedas do Iguaçu   Itaguajé 

Realeza   Itaúna do Sul 

Renascença   Ivaté 

Salgado Filho   Janiópolis 

Salto do Lontra   Japurá 

Santa Helena   Jesuítas 

Santa Izabel do Oeste   Juranda 

Santa Lúcia   Jussara 

Santa Terezinha de Itaipu   Loanda 



Santo Antônio do Sudoeste   Maria Helena 

São João   Marilena 

São Jorge d'Oeste   Mariluz 

São Miguel do Iguaçu   Mirador 

Saudade do Iguaçu   Moreira Sales 

Serranópolis do Iguaçu   Nova Aliança do Ivaí 

Três Barras do Paraná   Nova Esperança 

Verê   Nova Londrina 

Vitorino   Nova Olímpia 

    Paraíso do Norte 

Regional: RPC GUARAPUAVA   Paranacity 

MUNICÍPIOS COBERTOS   Paranapoema 

Bituruna   Paranavaí 

Campina do Simão   Perobal 

Candói   Pérola 

Cruz Machado   Planaltina do Paraná 

Fernandes Pinheiro   Porto Rico 

General Carneiro   Quarto Centenário 

Guarapuava   Rancho Alegre D'Oeste 

Inácio Martins   Rondon 

Irati   Santa Cruz de Monte Castelo 

Laranjeiras do Sul   Santa Isabel do Ivaí 

Paula Freitas   Santa Mônica 

Pinhão   Santo Antônio do Caiuá 

Pitanga   São Carlos do Ivaí 

Porto Barreiro   São João do Caiuá 

Porto Vitória   São Jorge do Patrocínio 

Prudentópolis   São Manoel do Paraná 

Rebouças   São Pedro do Paraná 

Reserva do Iguaçu   São Tomé 

Rio Azul   Tamboara 

Rio Bonito do Iguaçu   Tapejara 

Teixeira Soares   Tapira 

Turvo   Terra Rica 

União da Vitória   Tuneiras do Oeste 

    Umuarama 

Regional: RPC CURITIBA   Uniflor 

Adrianópolis   Alto Paraíso 

Agudos do Sul   Xambrê 

Almirante Tamandaré     

Antonina     

Araucária     

Balsa Nova     

Bocaiúva do Sul     

Campina Grande do Sul     

Campo do Tenente     

Campo Largo     

Campo Magro     

Cerro Azul     



Colombo     

Contenda     

Curitiba     

Fazenda Rio Grande     

Guaraqueçaba     

Guaratuba     

Itaperuçu     

Lapa     

Mandirituba     

Matinhos     

Morretes     

Paranaguá     

Piên     

Pinhais     

Piraquara     

Pontal do Paraná     

Quatro Barras     

Quitandinha     

Rio Branco do Sul     

Rio Negro     

São José dos Pinhais     

Tijucas do Sul     

Tunas do Paraná     

Doutor Ulysses     

 


