REGULAMENTO
“No Ar Com a FM 93”
1. A promoção “No Ar Com a FM 93”, doravante designada “PROMOÇÃO” a ser
realizada pela “FM 93”, Rádio Verdes Mares Ltda, doravante designada “Promotora”,
com sede na Av. Desembargador Moreira, 2470 – Aldeota – Fortaleza/CE, inscrita no
CNPJ nº. 07.199.656/0001-24 no período de participação compreendido entre os do
dia 09 de janeiro de 2018 até o dia 15 de setembro de 2018, é permitida somente a
pessoa física, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza e Região Metropolitana,
interessada em participar, exceto àquelas previstas no item 1.1 abaixo, e que
cumpram o disposto no presente regulamento.
1.1. Não poderão participar da promoção, funcionários, colaboradores do Sistema
Verdes Mares e parentes de primeiro grau e das empresas terceirizadas que prestam
serviços a Rádio FM 93 e, ainda de quaisquer empresas diretamente envolvidas com
esta promoção e seus respectivos funcionários.
1.1.1. As pessoas mencionadas acima, quando identificadas e que de alguma maneira
manipularam ou fraudaram o regulamento para participar da promoção não terão
direito a premiação. Caso esta identificação seja feita no momento da apuração, será
retirado, no ato do sorteio, um novo cupom válido. Se porventura, a Promotora
receber uma denúncia posterior à apuração e anterior ao usufruto do prêmio,
indicando que qualquer ganhador se enquadra numa das categorias acima e não
poderia ter participado da promoção, após comprovação da denúncia, este perderá
imediatamente o direito ao prêmio sendo seu valor recolhido, pela empresa autorizada,
ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 10 (dez) dias. Nesta situação,
não haverá novo sorteio.
1.1.2. O cumprimento do item 1.1 é de responsabilidade da empresa promotora,
através de consulta ao banco de dados de funcionários no momento da apuração.
2. Todos os ouvintes da Rádio FM 93 que participarem das abordagens/rondas
realizadas pelo Sistema Verdes Mares e/ou comparecerem na sede da Rádio FM 93 nos
dias e horários anunciados na programação e/ou participarem ao vivo na programação
da rádio informando quantas vezes ouviram o sinal sonoro do avião da promoção,
terão direito a um cupom para participar da promoção.
2.1. Os ouvintes que participarem ao vivo na programação da rádio e informarem
quantas vezes ouviram o sinal sonoro do avião terão direito a um cupom para
participar da promoção. Para receber o cupom, basta o ouvinte se dirigir à sede da
rádio FM 93.
2.2. As promotoras estarão devidamente uniformizadas com a comunicação da FM 93
e farão as abordagens com o seguinte questionamento: “Qual rádio você mais ouve?”
os ouvintes que responderem “FM 93” receberão um cupom da promoção.
3. De posse dos cupons de participação, o participante deverá preencher seus dados
pessoais a caneta e de forma legível (nome completo, número da carteira de
identidade (RG) e do CPF, sexo, data de nascimento, endereço completo, telefone e e-

mail) e responder com um “X à seguinte pergunta da promoção: “Qual a Rádio
sorteia 4 Aviões de prêmios para seus ouvintes?”.
3.1. É obrigatório que o participante desta promoção cadastre seus dados pessoais
válidos e atualizado, uma vez que esses serão utilizados para identificação e
localização de cada ganhador desta promoção e consequente entrega do prêmio.
Dessa forma, a Promotora da promoção não será responsável de ficar impossibilitada
de entregar o prêmio, em razão do fornecimento de dados incompletos e incorretos.
4. Os cupons de participação, devidamente preenchidos com os dados pessoais do
ouvinte e contendo a resposta à pergunta da promoção, deverão ser depositados nas
urnas da promoção que estarão localizadas junto aos promotores na abordagem/ronda
da Rádio FM 93 e na sede da Rádio, conforme as condições estabelecidas neste
regulamento.
5. Não terão validade cupons que não preencherem as condições básicas previstas
neste regulamento e que impossibilitarem a verificação de sua autenticidade valendo
apenas os cupons de participação originais impressos/distribuídos pela Promotora.
6. Forma de apuração: Os cupons depositados nas urnas da promoção serão
encaminhados para o local da apuração e colocados em um recipiente centralizador
para que possam participar de forma acumulativa da apuração correspondente ao
período de participação. Desse recipiente centralizador será retirado aleatoriamente
tantos cupons quantos forem necessários até que encontre 01 (um) cupom
devidamente preenchidos e com a resposta correta em igualdade com o número de
prêmios a distribuir em cada apuração.
6.1. Durante a realização da apuração, as pessoas presentes não poderão se
aproximar dos cupons e a decisão dos responsáveis no ato da apuração é soberana
para validação dos cupons contemplados.
6.2. Os cupons de participação que não apresentarem a resposta correta à pergunta
formulada e/ou estiverem preenchidos a lápis e/ou encontrarem-se rasurados e/ou
pertencerem a pessoas impedidas de participar e/ou não apresentarem dados
suficientes à identificação ou localização do participante, serão imediatamente
desclassificados.
6.3. Também serão desclassificados desta promoção, a qualquer momento, a
participação com fraude comprovada; realizada por meio da obtenção de
vantagem/benefício de forma ilícita; ou que não cumprir quaisquer das condições deste
regulamento, incluindo, mas não se limitando aos seguintes casos, a participação: (i)
com mais de um CPF; (ii) em que não haja a efetiva confirmação da comprovação da
condição de participação e (iii) que utilize mecanismos que criem condições de
participação desta promoção.
6.4. O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de
desclassificação e/ou fraude, sendo retirado, no ato do sorteio, um novo cupom válido.

6.5. A identificação de cada contemplado na apuração será acompanhada por pessoa
de capacidade e idoneidade para realizar esse tipo de trabalho, que avaliará o cupom
sorteado, com decisão soberana sobre a sua validade.
7. Data das apurações:
1ª apuração: 23 de fevereiro de 2018, às 18h para cupons depositados de 09 de
janeiro de 2018 a 22 de fevereiro de 2018.
2ª apuração: 27 de abril de 2018, às 18h para cupons depositados de 23 de fevereiro
de 2018 a 26 de abril de 2018.
3ª apuração: 29 de junho de 2018, às 18h para cupons depositados de 27 de abril de
2018 a 28 de junho de 2018.
4ª apuração: 31 de agosto de 2018, às 18h para cupons depositados de 29 de junho
de 2018 a 30 de agosto de 2018.
8. Local das apurações: Na sede da Rádio FM 93, localizada na Av. Desembargador
Moreira, 2470 – Aldeota – Fortaleza/CE, com livre acesso aos interessados, de acordo
com a capacidade do local.
9. Premiação: Serão distribuídos 04 (quatro) prêmios nesta promoção, sendo 01 (um)
prêmio em cada apuração para 01 (um) contemplado. Cada prêmio será constituído
por 22 itens.
Qtd.
1

Produto
Tv 32 polegadas-SAMSUNG J4300

Valor unitário
Valor total
R$ 1.099,00
R$ 1.099,00

1

Ferro de engomar MALLORY TARA

R$ 24,90

R$ 24,90

1

Liquidificador MALLORY FLASH MIX

R$ 49,00

R$ 49,00

1

Fogão 4 bocas BALI

R$ 289,00

R$ 289,00

1

Máq. lavar 8 kg ELETROLUX JEP CLEAN

R$ 899,00

R$ 899,00

1

Geladeira Roc 35 259 L-1 PORTA

R$ 899,00

R$ 899,00

1

Batedeira (qm) ARNO

R$ 49,90

R$ 49,90

1

Espremedor (qm) MALLORY

R$ 42,00

R$ 42,00

1

Gelágua(esm 30)

R$ 329,00

R$ 329,00

1

Cafeteira (qm) MONDIAL C 25

R$ 59,00

R$ 59,00

1

Smartphone (J1)

R$ 199,00

R$ 199,00

1

Mesa c/4cadeiras(CARRARO

R$ 399,00

R$ 399,00

1

Sanduicheira LENOX

R$ 46,90

R$ 46,90

1

Conj.sofá 2 e 3 (ROYAL TEX

R$ 599,00

R$ 599,00

1

Churrasqueira (MALLORY OTNA

R$ 119,00

R$ 119,00

1

Tablet DL TX 387

R$ 299,00

R$ 299,00

1

Cama boxsolte(ORTOLITE

R$ 290,00

R$ 290,00

1

Cama box casal(PORTAL

R$ 299,00

R$ 299,00

1

Guarda roupa 10 p(ARAPLAC GR18490

R$ 269,00

R$ 269,00

1

Guarda roupa 6p (DEMOBILE FLASH

R$ 379,00

R$ 379,00

1

Rack (LINEA BRASIL

R$ 270,00

R$ 270,00

1

Micro-ondas 20 l (ELETROLUX MTD 30

R$ 258,00

R$ 258,00

PRÊMIO CONSTITUIDO POR 22 ITENS NO VALOR TOTAL DE R$ 7.166,70
9.1. O avião não fará parte da premiação, sendo apenas meio de divulgação da
promoção. Caso algum dos produtos relacionados acima descontinuar o fornecimento,
serão substituídos por produtos similares de igual valor. Os prêmios não serão
transportados pelos aviões, os ganhadores terão um passeio panorâmico pela cidade
de Fortaleza.
10. Exibição do prêmio e comprovação da propriedade do prêmio: Os prêmios serão
exibidos através de fotos ilustrativas no material de divulgação da promoção. A
comprovação da propriedade do prêmio, objeto desta promoção, será feita em até 08
(oito) dias antes da data da apuração.
11. Entrega do prêmio: O prêmio será entregue ao ganhador em seu domicilio em até
30 (trinta) dias, a contar da data da apuração, de acordo com o Decreto 70951/72 –
Artigo 5º, devendo cada ganhador, no ato da entrega, assinar um recibo de quitação e
entrega de seu prêmio, como também, entregar fotocópia da sua carteira de
identidade, CPF e comprovante de residência, nos termos da lei.
11.1. Os prêmios distribuídos serão entregues livres e desembaraçados de qualquer
ônus para os contemplados.
12. Conforme o disposto no art. 70, inciso 1º, “b”, da Lei nº. 11.196, de 21/11/05, a
instituição mandatária recolherá 20% de IRF sobre o valor dos prêmios, até o 3º dia
útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, através de DARF,
recolhida na rede bancária, com o código 0916.
13. Os contemplados receberão o resultado diretamente na programação da rádio FM
93 no dia seguinte à apuração e ainda poderão consultar no site da emissora
(www.fm93.com.br), em até 5 (cinco) dias após data da apuração, onde o resultado
ficará disponível para consulta por 30 (trinta) dias. O contemplado da presente
promoção autoriza, desde já, como consequência da conquista do seu prêmio, a
utilização de seu nome, imagem e som de voz, em qualquer um dos meios escolhidos
pela Promotora, sem qualquer ônus a esta, para divulgação da promoção, pelo período
de 1 (um) ano a contar da data da apuração. Os demais participantes, também,
autorizam, desde já, a Promotora, a utilização de seus dados constantes do
cadastro/cupom, com o objetivo de formação e/ou atualização de cadastro da referida
Promotora, sem quaisquer ônus para estes.
14. Não sendo encontrado algum ganhador ou caso este não entre em contato com a
Promotora da presente promoção, no prazo máximo concedido por lei para reclamar do
seu prêmio, que é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da
apuração, perderá o seu direito ao prêmio, sendo seu valor recolhido, pela empresa
promotora, ao Tesouro Nacional como renda da União, no prazo subsequente de 10
(dez) dias, conforme Art. 6º do Decreto 70.951/72.
15. O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser trocado por dinheiro ou por
quaisquer outros produtos.

16. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes, não
previstas neste plano de operação, serão julgadas por uma comissão composta por
membros representantes da Rádio Verdes Mares Ltda.. Persistindo-as, o
questionamento deverá ser feito à CAIXA/REPCO e as reclamações fundamentadas
deverão ser dirigidas ao Procon Regional.
17. O regulamento desta promoção estará disponível no site www.fm93.com.br.
18. A participação na presente promoção implica na aceitação total e irrestrita de
todos os seus termos e condições e serve como declaração de que o participante não
tem qualquer impedimento para aderir a esta promoção.
19. Fica, desde já, eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Fortaleza, Ceará, para solução de quaisquer questões referentes ao regulamento da
presente promoção.
20 - Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71,
regulamentada pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o
Certificado de Autorização Caixa nº. 6-5021/2018 expedido pela Caixa
Econômica.

