
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

SOMOS COMO VOCÊ

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 03.007320/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA
Endereço: DOM PEDRO II Número: 623 Bairro: CENTRO Município: JOAO PESSOA UF: PB CEP:58013-420
CNPJ/MF nº: 24.294.209/0001-73

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
PB

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
03/02/2020 a 21/03/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
03/02/2020 a 18/03/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
DOS PARTICIPANTES
Artigo 1º: Poderá participar toda a comunidade da Paraíba. O prêmio deverá ser retirado em uma das cidades em
que a Rede Paraíba de Supermercado esteja presente, sendo elas: João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Santa Rita,
Tacima, Cuité, Sapé, Mataraca, Itapororoca, Pirpirituba, Mamanguape, Mari, Solânea, Guariba, Capim, Araruna e
Cacimba de dentro.
Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 01 (um) vídeo.
Artigo 2º: Os vídeos enviados devem conter apenas conteúdos relacionados com a relação deles (participantes)
com a TV Correio.
 Artigo 3º: O vídeo deve ter, necessariamente, a identificação, contendo nome do participante e o município de
onde fala.
Artigo 4º: Os vídeos devem ser postados no Instagram de cada usuário, marcando sempre a TV Correio e o
parceiro. Também seguindo a página de todos envolvidos.
Artigo 5º: A publicação do vídeo implica na autorização para uso de imagem pela TV Correio, durante a campanha
e após o seu término por um período de 01 ano.
Artigo 6º: Haverá um hotsite www.tvcorreio.com.br/somoscomovoceque servirá como meio de orientação dos
participantes, pois terá a hospedagem do regulamento do concurso.
Artigo 7º: O prêmio é intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro. Os ganhadores deverão vir
mensalmente à TV Correio, com os documentos de identificações pessoais (RG e CPF) para a retirada dos
vouchers. A cada mês será liberado um voucher de R$300,00, no total de doze (12) meses, em mercadoria para
ser utilizado em uma das lojas da Rede Paraíba de Supermercado. Os ganhadores não poderão vender ou doar a
sua premiação.
 Artigo 8º: O prêmio terá validade até 12 meses.
Artigo 9º: Serão contemplados cinco (05) ganhadores com o prêmio de R$300,00 em compras para cada ganhador.
Artigo 10º: Os vídeos serão premiados conforme os critérios abaixo:
- Criatividade;
- Afetividade com a TV Correio.
Artigo 11º: Haverá uma comissão julgadoraespecial da TV Correio, composta por 03 membros para escolher os
cinco (5) ganhadores do concurso. Essa comissão tem a liberdade de selecionar as melhores opções de forma
criteriosa e sem interferência externa.
Artigo 12º: O resultado final deste concurso e a solenidade para a entrega do prêmio será após o período de 30
dias do início da campanha. E os ganhadores serão convidados a estarem presentes e conhecerem as instalações
da TV Correio.
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Artigo 13º: A revelação dos vídeos será na TV Correio e também em uma das Redes Sociais da TV Correio e do
parceiro, onde todos os participantes do Concurso acompanharão. Também será divulgado pela programação local
da TV Correio nos últimos quinze (15) dias da campanha.
Artigo 14º: Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora e Comissão Especial.
Artigo 15º: A premiação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou impugnações.
Artigo 16º: A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as
disposições deste regulamento. Artigo
Artigo 17º: Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste Regulamento.
Artigo 18º: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Artigo 19º: Fica proibida a participação de pessoas públicas famosas. O ganhador deverá permitir a postagem do
seu vídeo vencedor em nossa rede social. Fica vetada a participação de colaboradores das empresas do Sistema
Correio e de parentes do primeiro grau. Também fica proibida a participação de perfiesfakes.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 20/03/2020 08:00 a 21/03/2020 12:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 03/02/2020 08:00 a 18/03/2020 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: AVENIDA DOM PEDRO II NÚMERO: 623 COMPLEMENTO: CASA BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-420
LOCAL DA APURAÇÃO: SALAO DE EVENTOS

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

3.600,00 18.000,005 Cupom de RS 300,00 durante 12 meses para compras em
Supermercado.

1

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

18.000,005

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
A escolha será feita Través de comissão julgadora  onde serão analisados os critérios da  criatividade e conteúdo.
Haverá uma comissão julgadora especial da TV Correio, composta por 03 membros para escolher os cinco (5) ganhadores do
concurso. Essa comissão tem a liberdade de selecionar as melhores opções de forma criteriosa e sem interferência externa.

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não serão válidas para participação os vídeos  anteriores ao início do Concurso e somente serão considerados válidos, os
vídeos encaminhados de 03/02/2020 a 18/03/2020.
Ficará vedada a participação nesta campanha dos dirigentes, funcionários e fornecedores da TV Correio. Esta verificação se
dará, no ato da apuração e será de inteira responsabilidade da Promotora, com Listagens à disposição dos Auditores. Caso
estes sejam contemplados, o valor do prêmio respectivo será recolhido integralmente à União.
Os participantes serão automaticamente excluídos da promoção em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por
falsidade ideológica ou documental.

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O concurso “SOMOS COMO VOCE” terá suas informações disponibilizadas , nas emissora de Tv local, nas redes sociais e no
SITE da empresa <http://www.tvcorreio.com.br/somoscomovoce>, sendo o regulamento completo da promoção divulgado na
sede da TV Correio, no site da empresa e redes sociais (Facebook e instagram da Rede de  TV).
O nome do ganhador no SITE http://www.tvcorreio.com.br/somoscomovoce e também nas redes sociais, bem como,
comunicado por telefone, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data do sorteio.

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A distribuição dos prêmios nesta Promoção é gratuita, não cabendo nenhum ônus aos contemplados, sendo o TV CORREIO a
responsável pelo pagamento das taxas,  no momento de sua entrega.
Tendo em vista a natureza do prêmio, o mesmo será exibido somente através dos materiais de comunicação desta promoção. A
empresa promotora comprovará a propriedade do prêmio em até 08(oito) dias antes da data da apuração da promoção, em
conformidade com o § 1º do artigo 15 do Decreto nº 70.951 de 09/08/1972.
A empresa promotora comprovará a propriedade do prêmio em até 08 (oito) dias antes da data da apuração da promoção, em
conformidade com o § 1º do artigo 15 do Decreto nº 70.951 de 09/08/1972. As comprovações das propriedades dos prêmios
serão feitas através das notas fiscais dos prêmios.
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A empresa entregara a premiação até 30 dias após o resultado final do concurso.

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores/participantes serão, preliminarmente, dirimidas pela
promotora e, posteriormente, submetidas à SECAP/ME.
Reclamações devidamente fundamentadas deverão ser feitas ao órgão de defesa do consumidor - PROCON.
Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca do PARTICIPANTE, para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento
deste CONCURSO.

14 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

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;

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.

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, Substituta, em
22/01/2020 às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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