REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS NC 2017
O Programa de Parcerias NC 2017 é promovido pela NC Editora Ltda., com sede à rua Dr. Hugo
Fortes, 1885, Parque Industrial Lagoinha – Ribeirão Preto – SP – Brasil, inscrita no CNPJ
08.561.869/0001-17.
O Programa terá valor anual, de janeiro a dezembro de 2017, podendo sofrer alterações sempre
que necessário a fim de facilitar os processos para todos os envolvidos. O participante que não
cumprir as regras detalhadas nos itens 3 e 4 será automaticamente excluído.

1. CADASTRAMENTO
Toda pessoa que possuir um site, blog, canal ou qualquer rede social cujo foco seja ou contenha
literatura poderá se candidatar ao Programa de Parcerias 2017. Basta seguir os requisitos
abaixo:


O candidato deverá preencher o formulário de inscrição.



Para ser qualificado a receber os nossos títulos para resenha e/ ou promoções, o
candidato deverá ter acesso à internet e fornecer um endereço (físico) válido em
território brasileiro.



Os responsáveis pela parceria deverão ser residentes e domiciliados no Brasil.



Os canais de divulgação não poderão ser restritos, ou seja, não poderão ser exigidos
convites e/ou senhas para frequentá-los. Também não podem possuir perfis bloqueados
ao público.



O canal de divulgação denominado principal (site / blog / canal / rede social) deverá
estar no ar há pelo menos 6 (seis) meses, com frequente número de postagens e
interações.

2. ENVIO DE MATERIAIS
A partir da ativação das parcerias, os aprovados no programa receberão mensalmente um e-mail
sobre os lançamentos do Grupo Editorial Novo Conceito, contendo informações sobre cada
uma das obras e o prazo para as solicitações. O parceiro deverá seguir as seguintes obrigações:


O parceiro poderá pedir cada um dos lançamentos apresentados por e-mail.



Somente serão atendidos os pedidos feitos dentro do prazo estipulado pelo Grupo
Editorial Novo Conceito.



O parceiro deve resenhar pelo menos metade (50%) dos livros pedidos em um prazo de
até 3 (três) meses após o recebimento do exemplar.



Caso o endereço de entrega tenha mudado e o parceiro não tenha avisado, o pedido não
será enviado novamente ou, caso deseje receber os produtos, deverá arcar com os custos
de envio.



Todo contato com o Grupo Editorial Novo Conceito como dúvidas, realização de
promoção, sorteio ou ação diferenciada será feito através do e-mail
parceiros@nceditora.com.br.



Caso deseje resenhar algum título publicado pelo Grupo Editorial Novo Conceito, o
parceiro deve fazer a solicitação através do e-mail parceiros@nceditora.com.br para
possível aprovação e envio.

3. CANCELAMENTO DE PARCERIA
O Grupo Editorial Novo Conceito cancelará automaticamente, de forma temporária ou
permanente, sem aviso prévio, o cadastro de seus parceiros na hipótese de:


Comprovação de plágio em resenha, ainda que seja apenas em algum trecho.



Ausência de posts sobre os livros do Grupo Editorial Novo Conceito em seu
site/blog/canal/redes sociais durante 3 (três) meses corridos.



O blog tornar-se restrito sem motivo aparente ou aviso prévio, por exemplo, para
manutenção.



Comprovação de que o responsável pelo site/blog/canal/redes sociais vendeu ou trocou
os livros recebidos como cortesia para resenha.



O parceiro manter contas duplicadas e/ou fornecer informações inverídicas.



Descumprimento, pelo parceiro, de quaisquer dos requisitos padrão para permanecer no
programa, definidos nos itens anteriores.

O Grupo Editorial Novo Conceito não convalidará qualquer conduta dos parceiros que violem a
legislação brasileira vigente (seja em relação à Lei nº 5.768/71, Decreto nº 70.951/72 e Portarias
respectivas, Lei nº. 9.610/98 e demais Leis que possam incidir), inclusive as que veicularem,
direta ou indiretamente, o nome da Editora como parceira. Nesta hipótese haverá o imediato
cancelamento permanente do cadastro do infrator, bem como o cancelamento de seus pontos.
Este regulamento é válido por tempo indeterminado, podendo ser ajustado ou encerrado
independentemente da prévia e expressa vontade dos parceiros.
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail parceiros@nceditora.com.br

4. RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO
O parceiro deverá cumprir com as seguintes responsabilidades durante o período de parceria, caso
contrário poderá haver cancelamento por parte do Grupo Editorial Novo Conceito:






Comprometer-se a cadastrar no sistema da NC todas as resenhas feitas.
Não vender nenhum dos exemplares recebidos pelo Grupo Editorial Novo Conceito.
Manter os dados de cadastro devidamente atualizados.
Informar previamente no caso de sorteio de livros que foram sorteados e não serão
resenhados.
Informar no caso de manutenção e/ou encerramento do site/blog.

Grupo Editorial Novo Conceito.

