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CAMPANHA – URUOCA 65 ANOS 

 

A Secretaria de Ouvidoria, Comunicação, Transparência e das Relações 

Institucionais, com o apoio do Governo Municipal, lança a campanha de 65 

anos de emancipação política de Uruoca, enaltecendo o amor e principalmente 

o orgulho e as memórias que esse torrão natal traz. Lançaremos através de 

nossas páginas digitais a campanha intitulada #UruocaMeuLugarFavorito. 

 

01- COMO PARTICIPAR 

Para participar dessa campanha, deverá ser seguido todos os requisitos e 

condições descritas nesse regulamento. O interessado deverá seguir a rede 

social do governo (Instagram), publicar um reels dos pontos mais bonitos, 

históricos e/ou badalados de nossa cidade, aquele que seja o seu lugar 

favorito. Marque nossa página @governouruoca, acrescentando a 

#Uruocameulugarfavorito. 

 

02 – DO TEMPO, DO PROCESSO E DA BANCA JULGADORA 

 A campanha #Uruocameulugarfavorito terá início dia 1º de março e segue 

até as 00h do dia 20 do mesmo mês. Dia 21 (segunda feira), acontecerá a 

escolha do TOP 3. Os TRÊS reels mais criativo, autêntico, será 

disponibilizado nos stories da pág do governo no instagram para avaliação 

popular, que acontecerá até as 12h do dia 24/03/2022. Daí, se observará o 

engajamento com nº de visualizações, curtidas e comentários. 

03 – DOS REQUISITOS 

Os requisitos observados na escolha, serão: 

 Ser Uruoquense 

 O reels mais criativo 

http://www.uruoca.ce.gov.br/
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 Os pontos turísticos de Uruoca 

 Reels de 25 a 30 segundos. 

 

04 – DO PRÊMIO 

Na data do dia 26 de março do ano em curso, será conhecido o gerador de 

conteúdo do reels e premiado com o valor de R$500,00, como incentivo 

para esse tipo de produção. E ainda, nessa mesma data será 

disponibilizado o reels escolhido  no feed da pág oficial do governo, em 

homenagem a data alusiva do aniversário do município. 
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