
Regulamento da campanha  
“Te aguento porque tem amo” 

 
 

 
 
1 - EMPRESA PROMOTORA: 
Razão Social: PERSPECTIVA COMUNICACOES LTDA 
Endereço: JACOB BLESZ, 38  
Bairro: CENTRO  
Município: VERA CRUZ  
UF: RS 
CEP: 96880-000 
CNPJ/MF nº: 03.943.895/0001-96 
 
2 - MODALIDADE DA CAMPANHA: 
Assemelhado a Concurso 
 
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 
RS 
 
4 - PERÍODO DA CAMPANHA: 
31/05/2022 a 11/06/2022 
 
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 
31/05/2022 a 08/06/2022 
 
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
Para participar da campanha “Te aguento porque te amo”, disputando a 
premiação descrita no item 7, deve ser enviada uma foto em que apareça um 
casal demonstrando que aguenta o namorado ou a namorada para o 
WhatsApp da emissora (51) 99570-2200, juntamente com o nome completo de 
ambos. As cinco melhores imagens serão selecionadas e os respectivos 
integrantes comunicados que estarão participando de uma prova de resistência 
no dia 11/06/2022, na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Santa Cruz do Sul. 
 
7 - DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 
A campanha “Te aguento porque te amo” irá entregar ao casal vencedor da 
prova de resistência o valor de R$ 2 mil, além de um jantar romântico na 
Brolese Solo, em Santa Cruz do Sul, e um buquê de flores. Os outros quatro 
casais selecionados - e que irão participar da prova - também receberão um 
jantar na Brolese Solo, em Santa Cruz do Sul, além de um buquê de flores.  
 
8 - FORMA DE APURAÇÃO: 
As melhores fotos serão selecionadas pela produção da Arauto FM 95,7, sendo 
avaliado: criatividade, caracterização dos integrantes e cenário. 
 
9 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
Não terão validade as inscrições que não preencherem os requisitos solicitados 
no regulamento. 



 
10 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
As fotos selecionadas, juntamente com o nome dos respectivos integrantes, 
serão anunciados na programação da Arauto FM 95,7 no dia 09/06/2022, bem 
como através de ligação telefônica para o número que enviou a imagem e as 
informações via WhatsApp. 
 
12 - ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios serão entregues após a realização da prova de resistência, que 
ocorre a partir das 8 horas do dia 11/06/2022, na Praça Getúlio Vargas, em 
Santa Cruz do Sul. O casal vencedor da prova recebe o valor de R$ 2 mil, além 
de um jantar romântico na Brolese Solo, em Santa Cruz do Sul, e um buquê de 
flores. Os outros quatro casais receberão um jantar na Brolese Solo, em Santa 
Cruz do Sul, além de um buquê de flores. 
 
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
A prova de resistência será realizada no dia 11/06/2022, a partir das 9 horas, 
na Praça Getúlio Vargas, em Santa Cruz do Sul. Ela consiste em colocar os 
cinco casais selecionados dentro de um automóvel do O Agenciador - um deles 
ficará sentado em um dos bancos e outro ficará no colo. De tempo em tempo, 
ao comando da produção, os casais precisarão trocar de banco, com o intuito 
de não favorecer, por exemplo, o casal que sentar no banco da frente. O casal 
que permanecer o maior tempo dentro do automóvel, sem ir ao banheiro, sem 
dormir e cumprindo outras regras que serão estabelecidas e informadas 
momentos antes da realização, será o vencedor, recebendo a premiação 
descrita no item 7. Os outros quatro casais serão presenteados com a 
premiação descrita também no item 7. 
 
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 da realização da prova, 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 campanha 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 campanha implica total conhecimento e aceitação 
do regulamento, que estará disponível para consulta durante o período vigente 
da campanha 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. 
 



Nenhum dado pessoal informado na mensagem enviada ao WhatsApp da 
Arauto FM 95,7 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 campanha.  
 
 

Vera Cruz, 30 de maio de 2022.  
 


