
Regulamento 
Promoção “Tô ligado no que faz bem!” 

 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:  
 
1.1 Esta promoção é válida em território nacional e destinada a 
qualquer pessoa física, com exceção dos profissionais envolvidos em 
sua realização. 
 
1.2 Para participar da promoção de aniversário da Super Rede Boa 
Vontade de Rádio Tô ligado no que faz bem! é necessário responder: 
Qual é a rádio que deixa você ligado no que faz bem? 
 
1.3 As participações serão recebidas por meio do site 
www.boavontade.com/radio ou pelo WhatsApp das emissoras 
locais. 
 
1.4 O vencedor será definido por sorteio. 
 
 
2. DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  
 
2.1 O período de participação/inscrição do ouvinte ocorrerá das 16h 
horas do dia 01 de agosto às 23h59 do 31 de agosto de 2017, 
segundo o horário oficial de Brasília. 
 
3. COMO PARTICIPAR:  
 
3.1 Para participar, o ouvinte deverá responder a pergunta da 
promoção: Qual é a rádio que deixa você ligado no que faz bem? As 
respostas devem ser encaminhadas para o WhatsApp das emissoras 
da Boa Vontade ou pelo site boavontade.com/radio.  
Com a resposta, o participante deverá fornecer os seguintes dados: a) 
nome completo; b) cidade e Estado; c) telefone para contato; d) e-
mail. 
 
 
 
 
 
 

http://www.boavontade.com/radio


4. DO PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1 Após a apuração, os participantes selecionados poderão ser 
desclassificados, caso quaisquer das condições a seguir não sejam 
atendidas: 
  
a) responder: Qual é a rádio que deixa você ligado no que faz bem? 
b) se o participante descumprir o previsto no item 1.1 do presente 
regulamento; 
c) se o participante, via internet, não informar os dados solicitados no 
item 3.1. 
 
4.2 Havendo a desclassificação do primeiro sorteado, a produção fará 
outro sorteio, a fim de apurar um novo vencedor. Assim ocorrerá 
sucessivamente até que o sorteado preencha todos os itens 
classificatórios. 
 
5. DO SORTEIO, DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E 
ENTREGA DO PRÊMIO:  
 
5.1 A Super Rede Boa Vontade de Rádio fará a divulgação dos 
ganhadores no dia 01/09 (sexta-feira), no programa Comando da 
Esperança, às 10h30 (horário oficial de Brasília), e também na 
internet. 
 
5.2 Todos os participantes autorizam a Super Rede Boa Vontade de 
Rádio a divulgar, publicar ou comunicar seus nomes, vozes, imagens 
e demais características físicas, por meio de mídia impressa, 
eletrônica e/ou por qualquer outro meio necessário à eficaz divulgação 
do resultado desta promoção, sem qualquer ônus aos veículos de 
comunicação, sejam próprios ou de parceiros.  
 
5.3 Os prêmios oferecidos aos ganhadores deverão ser retirados na 
emissora, pelo ouvinte munido de RG ou outro documento oficial com 
foto. 
 
 
 
 
 
 
 



6. DO PRÊMIO: 
 
6.1 Os prêmios consistem em 06 Smartphones Samsung Galaxy J5 
Duos Dourado com Dual chip, Tela 5.0", 4G, Câmera 13MP, Android 
5.1 e Processador Quad Core de 1.2 Ghz,  01 Smartphone Multilaser 
MS40S-Preto, Câmera 2 MP + 5 MP, processador com 4 núcleos de 
alta velocidade, Android 6.0, 2 chips ativos e bluetooth e  01 Smart TV 
LED 32 LG 32LB580B HDTV - Conversor Integrado DTV 3 HDMI 3 
USB Wi-Fi. Ao todo serão sorteados 8 ouvintes. 
 

 
6.2 Os prêmios não serão revertidos em dinheiro nem aos ganhadores 
nem a terceiros. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
7.1 O regulamento desta promoção está disponível para consulta no 
site: www.boavontade.com/radio. 
 
7.2 A participação na presente promoção caracteriza, por si, a 
aceitação, por parte dos concorrentes, de todos os termos e de todas 
as condições estabelecidos neste regulamento. 

http://www.boavontade.com/radio

