
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Sou Arauto

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 06.014373/2021

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: PERSPECTIVA COMUNICACOES LTDA
Endereço: JACOB BLESZ Número: 038 Complemento: SALA Bairro: CENTRO Município: VERA CRUZ UF: RS
CEP:96880-000
CNPJ/MF nº: 03.943.895/0001-96

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
RS

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
06/08/2021 a 15/11/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
06/08/2021 a 15/11/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Para participar da promoção “Sou Arauto”, concorrendo aos prêmios descritos no item entrega dos prêmios, os
interessados deverão preencher cupons informando: nome completo, número de telefone, endereço, número de
documento de identidade (RG) e pelos menos três palavras-chaves. As palavras-chaves serão anunciadas ao
longo da campanha através da programação da rádio Arauto FM 95,7, no Portal Arauto (www.portalarauto.com.br)
e nas edições impressas do Jornal Arauto. Todas as palavras estarão em destaque juntamente com o material
sonoro/visual da promoção “Sou Arauto”. Os cupons, que serão impressos pela promotora, estarão disponíveis nas
ações externas realizadas pela Arauto FM, com Unidade Móvel posicionada em pontos estratégicos das cidades de
abrangência da emissora (região do Vale do Rio Pardo). Todas as ações serão comunicadas através da rádio
Arauto FM 95,7. Será permitida aos participantes a retirada de, no máximo, um cupom por dia. Os cupons também
serão enviados aos assinantes do Jornal Arauto, juntamente com a edição do impresso.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
A participação será através de palavras-chave.

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

DATA: 24/09/2021 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/08/2021 00:00 a 24/09/2021 12:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Jacob Blész NÚMERO: 38 COMPLEMENTO: Sala 02 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Vera Cruz UF: RS CEP: 96880-000
LOCAL DA APURAÇÃO: Arauto FM

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 Poupança no valor de R$ 10 mil, com regra de 30 dias para
saque.

1

DATA: 12/10/2021 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/08/2021 00:00 a 12/10/2021 12:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Venâncio Aires NÚMERO: 5 BAIRRO: Centro
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MUNICÍPIO: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810-204
LOCAL DA APURAÇÃO: Arauto FM

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 Poupança no valor de R$ 10 mil, com regra de 30 dias para
saque.

1

DATA: 15/11/2021 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 06/08/2021 00:00 a 15/11/2021 12:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Venâncio Aires NÚMERO: 5 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810-204
LOCAL DA APURAÇÃO: Arauto FM

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

10.000,00 10.000,001 Poupança no valor de R$ 10 mil, com regra de 30 dias para
saque.

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

30.000,003

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Os sorteios nas datas e nos horários descritos no regulamento serão feitos com cupons ao alto em local visível para todos que
desejarem acompanhar os mesmos. Após a realização do primeiro e do segundo sorteios os cupons serão recolhidos para
permitir que os participantes continuem concorrendo aos prêmios. Em cada sorteio estarão concentrados todos os cupons
preenchidos durante o período vigente da promoção até a data de realização do mesmo.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não terão validade as inscrições que não preencherem os requisitos solicitados no regulamento ou aquelas em que as
informações solicitadas no cupom da promoção impossibilitarem a verificação de sua autenticidade.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Os(as) contemplados(as) serão anunciados(as) de viva voz no ato de realização dos sorteios, comunicados através de
telefonema ou contato pessoal e terão seus nomes divulgados, a partir da data do sorteio, na programação da Rádio Arauto FM
95,7, nas redes sociais da emissora, bem como em sua programação normal nos 30 dias posteriores ao sorteio, assim como no
Portal Arauto e na edição do Jornal Arauto posterior ao sorteio.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Os prêmios serão entregues no prazo máximo de 30 dias, conforme prevê a legislação. Os contemplados receberão os prêmios
sem qualquer ônus. Após o primeiro dia útil posterior a realização de cada um dos sorteios, o(a) sorteado(a) deve comparecer à
sede da Rádio Arauto FM 95,7, sito à rua Jacob Blész, nº 38, centro de Vera Cruz/RS, para encaminhamento das devidas
demandas de documentação.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os contemplados comprometem-se a ceder seus nomes, suas imagens, bem como "som de voz" à empresa promotora, de
forma integralmente gratuita, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data do sorteio, com vistas à divulgação do resultado desta
promoção cultural, bem como com relação a quaisquer filmagens, fotografias e gravações, as quais tenham por objetivo o
reforço da respectiva mídia publicitária da citada promoção cultural.
Esta promoção não exige pagamento ou compra de qualquer produto/serviço por parte dos concorrentes, respaldado pelo artigo
30 do Decreto Lei 70.951/72.
A simples participação nesta promoção implica total conhecimento e aceitação do regulamento, que estará disponível para
consulta durante o período vigente da promoção no site da Rádio Arauto FM (www.arautofm.com.br), bem como seus termos e
suas condições.
É vedada a participação de funcionários, diretores e proprietários da rádio Arauto FM 95,7, da rádio Arauto FM 90,5, do Jornal
Arauto e do Portal Arauto. A mesma impossibilidade de participação estende-se aos parentes de 1º grau de consanguinidade
dos mesmos.
Após a realização dos três sorteios, os cupons distribuídos durante o período de realização da promoção serão incinerados.
Nenhum dado pessoal descrito nos cupons será utilizado para qualquer fim, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) – Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e
irrecorrível pela rádio Arauto FM 95,7.
Fica estabelecido o foro da comarca de Vera Cruz/RS para dirimir eventuais conflitos relacionados a esta promoção.

15 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;
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Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, Substituta , em 05/08/2021 às 14:34, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador IUO.SEW.ZRG
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