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REGULAMENTO 

Faça e Ganhe 

“Faça Parte da Geração Pro-Saúde” 

 

RÁDIO ATLÂNTIDA FM DE FLORIANÓPOLIS LTDA 

Rua General Vieira da Rosa, s/n - Florianópolis / SC 
CEP: 88020-420 

Tel/Fax: 3216-2500 
CNPJ: 80.430.317/0001-05 

 

Período de participação: dias 27.11.2014, 04.12.2014 e 18.12.2014, ou 
enquanto durarem os estoques dos brindes oferecidos nesta promoção. 

Quantidade Total dos Brindes oferecidos: 135 (cento e trinta e cinco) brindes, 
sendo 45 (quarenta e cinco) brindes por dia de ação. 

Abrangência: Florianópolis – SC. 

 

1. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO 

1.1 Qualquer pessoa física interessada, maior de 18 (dezoito) anos, poderá 
participar da promoção “Faça Parte da Geração Pro-Saúde”, desde que compareça a 
qualquer um dos estabelecimentos abaixo indicado nas seguintes datas: 

 

Data Local 

27.11.2014 
Comércio de Alimentos Magia Lagoa Ltda. – Rua Manoel Severino de Oliveira 

nº 639, Lagoa da Conceição, Florianópolis – SC 

04.12.2014 
Supermercado Forte Ltda. – Rua Leonel Pereira nº 99, Cachoeira Bom Jesus, 

Florianópolis - SC 

18.12.2014 

 

Manoel Francisco dos Santos & Filhos Ltda. - Rua Vereador Osvaldo de 
Oliveira nº 4125, Centro, Palhoça - SC 

1.2 Nas datas e nos locais acima estabelecidos haverá um integrante da empresa 
realizadora, próximo aos produtos da linha Oral-B Pro-Saúde questionando as pessoas, 
inclusive com flashs ao vivo na rádio sobre “Qual é a marca que deixa seus dentes mais 
brancos desde o primeiro dia?” e cuja resposta esperada é Oral-B Pro-Saúde. 
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1.3 Todos que responderem corretamente à pergunta receberão, como brinde, 
um kit de produtos Oral-B Pró-Saúde contendo 12 (doze) cremes dentais, desde que o 
estoque de 45 (quarenta e cinco) brindes por dia ou 135 (cento e trinta e cincos) brindes 
no total não tenham se esgotado. 

1.4 Fica previamente esclarecido que os participantes somente farão jus ao Brinde 
aqui descrito caso compareçam aos locais indicados no item 1.1 dentro do horário de 
funcionamento de cada loja e respondam corretamente à pergunta promocional. 

1.5 O brinde ofertado deverá ser retirado pelo participante diretamente com o 
Promotor da ação que estará no local. Neste momento será solicitado que o participante 
apresente um documento pessoal com foto para registro de sua participação. 

1.5.1 Fica previamente esclarecido que cada participante poderá receber um 
único brinde, ou seja, participar uma única vez. 

1.6 Serão disponibilizados nesta promoção a quantidade total de 135 (cento e 
trinta e cinco) brindes, composto, cada um, de 1 kit de produtos Oral-B contendo 12 
(doze) cremes dentais cada. 

1.7 A presente promoção será encerrada antes do prazo aqui estabelecido, caso o 
estoque total de 135 (cento e trinta e cinco) brindes ou de 45 (quarenta e cinco) brindes 
por loja se esgote. 

1.8 Não será permitida a comercialização e/ou troca do brinde por qualquer 
outro, tampouco sua conversão em dinheiro. 

 

2. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO 

2.1 A promoção será divulgada através de comunicação nas lojas participantes, na 
rádio Atlântida – SC e em outros meios a critério exclusivo da empresa Realizadora. 

2.2 Este Regulamento estará disponível nas lojas participantes, bem como poderá 
ser consultado no Site Estúdio Atlântida: http://atl.clicrbs.com.br/estudioatlantida/. 

 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1 Ao participar desta Promoção, nos termos deste Regulamento, os 
participantes estarão automaticamente: 

3.1.1 Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais 
informações que porventura lhe sejam solicitadas passam a ser de propriedade da 
empresa Realizadora que poderá utilizar tais dados para os fins necessários à 
adequada realização e conclusão desta Promoção. 

http://atl.clicrbs.com.br/estudioatlantida/
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3.1.2 Reconhecendo e aceitando expressamente que a empresa Realizadora 
não é responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo 
oriundo da participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do BRINDE. 

3.2 Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou 
tentativa de burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o consumidor 
perderá o direito ao BRINDE; sem prejuízo de qualquer outra iniciativa por parte da 
empresa Realizadora. 

3.3 O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a promoção suspensa ou 
cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou 
motivo, a critério exclusivo da empresa Realizadora. 

3.4 A participação nesta Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos 
os itens deste Regulamento. 

3.5 As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma 
comissão composta por membros da Realizadora, cuja decisão é irrecorrível e soberana. 

3.6 A Promoção independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, 
concurso ou operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia 
estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 


