
REGULAMENTO “VIRANDO A PÁGINA”

O luto do divórcio, os problemas que vem depois de

assinar os papéis, a falta de autoestima, a casa que faz relembrar o

passado... Precisamos falar sobre o recomeço! Por isso criamos o VIRANDO

A PÁGINA. O VIRANDO A PÁGINA é a primeira Websérie para divorciados

do Brasil, criado pela especialista no assunto, a IDIVORCIEI.

O objetivo do programa é prestar o acolhimento e apoio aos divorciados para o

seu recomeço.

E para que isso ocorra, contamos com uma equipe de especialistas dispostos a

conhecerem a história de divorciados e, se selecionados, presenteá-los nessa

sua nova jornada, agora, de modo solo.

E qual o benefício que o participante terá com esse programa? Levaremos o(a)

divorciado(a) a uma equipe junto ao salão de beleza onde receberá uma

transformação visual e tratamento estético. Além disso, terá um atendimento

emocional personalizado para trilhar seus novos caminhos; Enquanto isto,

simultaneamente, outra equipe estará preparando uma nova decoração junto

ao ambiente que mais o(a) divorciado(a) convivia com o(a) ex. Um grande dia,

com uma grande equipe, para um grande recomeço! Além dos presentes que a

Websérie irá proporcionar, corre um grande risco do(a) divorciado(a) ficar

famoso! Que tal?

Veja como é simples concorrer:

1. Acesse o site www.programavirandoapagina.com.br e clique no botão

“Quero Recomeçar”.

2. Ao clicar no chat do site, o(a) concorrente vai ser direcionado para uma

conversa virtual com o formulário para participação;

3. Deverá gravar e enviar um vídeo de no máximo 30 segundos, contando

um pouquinho do término de sua relação e explicando o motivo pelo qual

https://programavirandoapagina.com.br/


o(a) participante deve ser escolhido(a) e o ambiente que deseja decorar;

4. Pronto! Já estará participando.

5. Os casos serão analisados por uma equipe multiprofissional e então, se

selecionado, a equipe do Virando a Página entrará em contato.

6. Quanto às regras de participação:

7. O(a) interessado(a) deverá ser divorciado(a) ou separado(a);

8. Preferivelmente, que o(a) interessado(a) esteja na fase de

reconhecimento e de novas descobertas, ou seja, aqueles que já estão

dispostos a recomeçar e aproveitar a vida;

9. Qualquer pessoa poderá participar, desde que seja maior de

18(dezoito) anos;

10.Aceitar os termos consignados no contrato de compromisso, uso de

imagem e outras avenças.


