
 

 

Regulamento 
Promoção Cultural "Caminhão de Prêmios Arauto" 

 

 

1- INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1- A Promoção Cultural “Caminhão de Prêmios Arauto” constitui uma iniciativa da Rádio 

Arauto FM, emissora gerida pela Perspectiva Comunicações Ltda. C.N.P.J. 03.943.895/0001-

96, estabelecida na Rua Jacob Blész, 38 – Sala 02, em Vera Cruz/RS, mediante parceria 

comercial firmada com as lojas Classe Móveis, situada na Av. Nestor Frederico Henn 2220, em 

Vera Cruz/RS e Móveis Luciane, situada na Rua Carlos Trein Filho 1623, em Santa Cruz do 

Sul/RS. 

 

1.2- A promoção é de caráter exclusivamente cultural e social, sem vinculação de seus 

participantes à aquisição de qualquer bem e/ou utilização de qualquer produto ou serviço 

mediante pagamento. 

 

 

2- PARTICIPAÇÃO 

 

2.1- Para participar da Promoção Cultural “Caminhão de Prêmios Arauto”, os interessados 

deverão realizar inscrição de nome, telefone e endereço, além de informar um dos horários em 

que ouviu o sinal sonoro identificador da promoção na programação ao vivo da Rádio, através 

do envio de mensagem SMS para o número 49122, identificada inicialmente pela palavra 

“caminhão”, ou, solicitar cadastramento in loco nas ações externas de divulgação da mesma, 

informando seus dados cadastrais.  

 

2.2- Através do envio de mensagens SMS a quantidade de participações por interessado será 

ilimitada, sendo que nos cadastramentos em ações externas de divulgação cada interessado 

poderá se inscrever uma única vez. 

 

2.3- Não terão validade inscrições que não preencherem os requisitos solicitados neste 

regulamento ou as informações básicas da promoção que impossibilitem a verificação de sua 

autenticidade. 

 

2.4- As participações através do envio de mensagens SMS poderão ser efetuadas a qualquer 

hora, salvo em momentos de possíveis instabilidades no sistema, e deverão informar os dados 

solicitados no item 2.1 de forma clara e legível digitadas pelo participante. 

 

2.5- As participações in loco serão aceitas somente nos dias e horários divulgados na 

programação da Rádio Arauto FM. Nas datas em que ocorrerem as ações os comunicadores 

informarão os pontos de realização e horários das mesmas. 

 

 



 

3- PRÊMIOS 

 

3.1- A pessoa sorteada na Promoção Cultural “Caminhão de Prêmios Arauto”, será 

contemplada com os seguintes itens:  
Marca Quant Descrição do produto Medidas Valor 

estimado 

     

Caloma 01 Cozinha modulada canto 11 peças 
cor Sbiancato em MDP 

232cmx272cmx214cm 2.990,00 

Coopeca  Dormitório composto pelos próximos 
4 itens 

  

 01 Roupeiro Atlandida 100% MDF 03 
portas de correr 1403C 

226xmx235cmx62cm  

 02 02 Criados 02 gavetas 1212 48cmx64cmx37cm 4.000,00 

 01 Comoda TV Video e sapateira 1409 118cmx113cmx53xm  

 02 Paineis de cabeceira 5321 250cmx40xmx1,5xm  

Anny 01 Estofado de canto retrátil Paris 225cmx195xm 1.750,00 

     

Delazzeri 
 

01 Base 316 com 06 cadeiras 290  1.510,00 

Modelo 01 Tampo de vidro para mesa incolor 
liso 

160cmx100cmx8mm 290,00 

     

Herval 01 Cama box 138x188 molas ensacadas 
modelo Vicenza 

138cmx188cm 1.590,00 

     

Kappesberg 01 Roupeiro S742 02 portas de correr  144cmx224cmx53cm 1.304,00 

Kappesberg 01 Cama solteiro S821  103cmx202cmx103cm 470,00 

Kappesberg 01 Criado 2 gavetas S822  54cmx48cmx38cm 189,00 

Kappesberg 01 Cômoda 04 gavetas S824  91cmx94cmx47cm 485,00 

Kappesberg 01 Escrivaninha S970  120cmx74cmx45cm 396,00 

     

Dalla Costa 01 Home para TV TW101 180cmx180cmx40cm 920,00 

     

Serflex 01 Colchão D28 Solteiro 188cmx88cmx14cm 328,00 

Genialfelx 01 Cadeira giratória black tecido  110,00 

Tabacow 01 Tapete Black withe 140cmx190cm 205,00 

Duranox 01 Tampo inox de pia 120 concretado 120cmx52cm 170,00 

Chamalux 01 Fogão de mesa vidro preto 04 bocas 57cmx45cm 399,00 

     

     

Consul 01 Geladeira CRA30 261L BR c/degelo 
220v 

144cmx55cmx63,1cm 1.208,00 

Nardelli 01 Forno elétrico Calabria timmer 
branco 

50cmx34cmx50cm 352,00 

Electrolux 01 Forno micro ondas MEF41 31 litros 52cmx32,5cmx41,5cm 460,00 

Electrolux 01 Lava roupa LTD09 08 kg 1009cmx538cmx612cm 1.230,00 

SEMP 01 Tv LED 32 polegadas  1.155,00 

LG 01 Home Theather DH4130S 300W  640,00 

Total    22.151,00 



 

 

 

3.2- Os produtos referentes ao prêmio que será entregue ao sorteado, descritos no item 3.1 deste 

regulamento, não poderão ser trocados por outras mercadorias ou por produtos de diferentes 

marcas.  

 

3.3 - Fica estabelecido também que o sorteado receberá a premiação descrita no item 3.1 deste 

regulamento e nada mais, fazendo-se entender que a menção ao caminhão é meramente 

ilustrativa e que o veículo não faz parte da premiação que será entregue. 

 

3.4- Em nenhuma hipótese o prêmio total ou parcial da premiação poderá ser resgatado em 

espécie monetária ou em forma de crédito, convertido ou trocado por qualquer outro bem, 

produto, serviço ou direito. 

 

3.5- O prêmio inclui montagem, por profissional habilitado, dos móveis descritos no item 3.1 

deste regulamento em até 30 dias após o sorteio.  

 

3.6 - O prêmio é pessoal e intransferível, não podendo ser cedido ou usufruído por qualquer 

terceiro. 

 

3.7 - Após a entrega do prêmio, ficarão sob responsabilidade do sorteado todos os gastos, 

custos e ônus relativos aos bens, produtos, serviços ou direitos adquiridos com a premiação. 

 

3.8- O participante declara estar ciente de que não estão incluídos no prêmio os valores 

relativos a despesas extras, que não tenham sido expressamente previstas neste regulamento, 

impostos e quaisquer outros gastos fora do apresentado como prêmio. 

 

 

 

4- PERÍODO DA PROMOÇÃO 

 

4.1- A presente promoção cultural será desenvolvida no período de 11/05/2015 a 09/08/2015 e 

será destinada a todas as pessoas físicas, residentes e domiciliados nos municípios que integram 

as macrorregiões do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e Vale do Jacuí. 

 

 

5- SORTEIO E CRITÉRIOS. 

 

5.1- O sorteio final da Promoção Cultural “Caminhão de Prêmios Arauto” será realizado no dia 

09 de Agosto de 2015, a partir das 15h em evento com horário e em local que serão informados 

na programação da Arauto FM em até no máximo sete dias antes da referida data. 

 

5.2- O contemplado será anunciado ao vivo no ato de realização do sorteio, comunicado através 

de telefonema e terá seu nome divulgado, a partir da data do sorteio, no site da Rádio Arauto 

FM: www.arautofm.com.br, nas redes sociais da emissora bem como em sua programação 

normal nos 30 dias após o sorteio. 

http://www.arautofm.com.br/


 

 

5.3- Para a definição do sorteado serão realizados inicialmente dois sorteios abertos ao público, 

pontualmente às 14 horas do dia 09 de Agosto de 2015, na sede da Rádio Arauto FM, sito à 

Rua Jacob Blesz Nº 38, centro de Vera Cruz. Um sorteio será realizado através da central de 

mensagens da Rádio Arauto FM, hospedada no sistema TR4 gerenciado pela AGM Telecom 

envolvendo todos que se inscreveram por mensagens SMS e outro através do software on-line 

Random.org com os números de todos os inscritos de forma presencial nas ações externas de 

divulgação da promoção cultural. Após, será realizado um novo sorteio entre os dois nomes 

obtidos através dos primeiros sorteios, de onde resultará no nome do ganhador. Este sorteio 

final será realizado nas condições descritas no item 5.1 deste regulamento. 

 

5.4- O resultado do sorteio, sob jurisdição da coordenação da Rádio Arauto FM, é soberano, 

não cabendo reclamações posteriores. 

 

 

6- ENTREGA DO PRÊMIO 

 

6.1- O prêmio será entregue no local indicado pelo sorteado gratuitamente dentro dos limites 

dos municípios de Vera Cruz, Santa Cruz do Sul e Vale do Sol. Para moradores de outras 

cidades o valor adicional de frete será de responsabilidade do contemplado. 

 

6.2- A premiação será entregue pelas lojas “Móveis Luciane” e “Classe Móveis”, parceiras da 

promoção cultural, em no máximo 30 dias após a divulgação do resultado no endereço 

informado pelo sorteado. 

 

 

7- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1- O contemplado compromete-se a ceder seu nome, imagem, 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. 

 

7.2- Não poderão participar da presente promoção cultural, ficando expressamente excluídos, 

os prepostos com função de gestão, sócios ou acionistas e funcionários da Rádio Arauto FM, da 

Móveis Luciane e da Classe Móveis. 

 

7.3- Esta promoção é de cunho exclusivamente Cultural e Social, sem qualquer modalidade que 

exija pagamento, compra ou utilização de qualquer serviço por parte dos concorrentes, 

respaldado pelo artigo 30 do Decreto Lei 70.951/72. 

 

7.4 - A simples participação nesta promoção cultural implica total conhecimento e aceitação 

deste regulamento, que estará disponível para consulta durante o período vigente da referida 

promoção no site da Rádio Arauto FM www.arautofm.com.br, bem como de seus termos e 

condições. 

http://www.arautofm.com.br/


 

 

7.5 - Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Rádio Arauto FM. 

 

7.6 - Prescrição do direito aos prêmios: 180 dias após a data da divulgação do resultado a 

premiação ganha e não reclamada reverterá como Renda da União de acordo com o Art. 6º do 

Decreto 70.951/72. 

 

7.7- Fica estabelecido o foro da comarca de Vera Cruz/RS, para dirimir eventuais conflitos 

relacionados a esta promoção cultural. 


