REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL DO PROGRAMA BOA TARDE COM
HENRIQUE OLIVEIRA
SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA.
Rua Domingos Lima, 296 – Nossa Senhora das Graças - AM, CEP 69.053-380
CNPJ/MF nº 05.531.223/0001-07
O Programa BOA TARDE COM HENRIQUE OLIVEIRA é um programa realizado por
SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA, sediada à Rua Domingos Lima, 296 –
Nossa Senhora das Graças - AM, CEP 69.053-380, inscrita no CNPJ/MF nº
05.531.223/0001-07, telefones: (92) 3090-2000 e endereço eletrônico:
juridico@emtempo.com.br e administracao@emtempo.com.br .
1. O presente programa distribuirá brindes na modalidade definida como
concurso cultural, buscando o cunho social e a melhoria do cotidiano da
população de nosso estado .
2. A participação no certame é válida somente para as pessoas físicas
residentes e domiciliadas no estado do Amazonas, no período de 05/04/17
até quando for veiculado o programa em epigrafe, que consistirá na
premiação de de dois “carrinhos dourados”por dia, contendo em cada um,
uma cesta básica no valor estimado de R$ 400,00(Quatrocentos reais) e
brindes diversos.
3. Para participar, os telespectadores no período vigente do programa,
deverão entrar em contato com a produção através dos números (92)
3307-3951 / 3307-3952, e responder à uma pergunta feita pelo apresentador.
4. Ao responder a pergunta de maneira correta, o telespectador fará jus ao
brinde anunciado pelo apresentador no momento anterior a ligação.
5. Para resgatar o prêmio, basta se apresentar na portaria da TV EM Tempo,
portando os documentos de identificação e comprovante de residência
próprio do vencedor.
6. Os participantes serão automaticamente excluídos deste concurso cultural,
no caso de fraude ou má fé comprovada, respondendo civil e
criminalmente por seus atos.
7. Os participantes autorizam à organização da promoção, por um prazo de 1
(um) ano, podendo ser renovado por um período igual, contado a partir do
término do período de vigência, a fazer uso de seus nomes, vozes e
imagens, sem qualquer ônus para os mesmos, para divulgação deste
concurso cultural e de seus resultados, em qualquer tipo de mídia e para fins
de divulgação no futuro.
8. A prescrição dos prêmios, descrito no tópico 2, é de 180 dias a partir da
data da comtemplação de acordo com os moldes acima.

9. Todas as dúvidas e/ou questões oriundas do presente concurso cultural
serão solucionadas pelo promotor da promoção, considerando sempre as
normas de proteção ao consumidor em vigor.
10. Das decisões dos idealizadores não caberá nenhum tipo de recurso. A mera
participação neste concurso cultural, ou seja, comparecendo na emissora,
munido de documento de identidade, para o resgate do valor premiado
caracteriza a aceitação dos termos e condições previstos neste
Regulamento.
11. É vedada a participação de sócios, prepostos, funcionários e colaborados
desta Instituição organizadora do concurso, e ainda funcionários de
empresas envolvidas na organização, divulgação ou publicidade deste
Concurso e ainda os respectivos parentes até 2º grau.
12. Serão automaticamente desclassificados deste Concurso os participantes
que tentarem desrespeitar qualquer um dos itens deste regulamento, ou
ainda, utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter benefício próprio ou
para terceiro.
15. As regras deste Regulamento estarão disponíveis na página do Facebook
do programa BOA TARDE COM HENRIQUE OLIVEIRA, e também no portal
www.emtempo.com.br.
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