
Regulamento da Promoção ¨Nós 

vamos pintar a sua casa”! 

93 FM e Espaço das Tintas 
1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Esta promoção é de responsabilidade da MK Tintas e Acabamentos, nome fantasia Espaço 

das Tintas, CNPJ nº 10.727.363/0001-87 com sede à Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 

2107, Bairro Bonsucesso, Guarapuava, com apoio e divulgação da 93FM e será válida para a 

cidade de Guarapuava exclusivamente para ouvintes – pessoas físicas maiores de 18 anos 

2 DO PERÍODO DA PROMOÇÃO 

2.1 O período de participação da promoção é a partir das 14h00 hora do dia 09 de março de 

2018 até às  15h00 do dia 14 de maio de 2018 tudo em conformidade com o Horário de 

Brasília. 

3 DA MECÂNICA DA PROMOÇÃO 

3.1 Os interessados deverão enviar mensagem de texto com nome completo e bairro   para o 

Whatsapp (42) 9-8418-1848, na mensagem deverá constar ainda o dia e três horários que a 

chamada da promoção(vinheta) foi veiculada durante a programação da rádio 93FM    

3.2 Somente serão válidas as inscrições recebidas até às 15:00 do dia 14 de maio de 2018.  

3.3 Os ouvintes poderão se inscrever mais de uma vez desde que em dias diferentes e em 

acordo com o ítem 3.1 deste regulamento. 

3.4 Na hipótese de verificação de fraude, tentativa de fraude ou abuso relativo à promoção, o 

participante será excluído automaticamente da promoção, podendo ainda responder por crime 

de falsidade ideológica ou documental e, consequentemente, a Rádio 93FM se reserva ao 

direito de desclassificar e excluir o participante, sem qualquer aviso prévio.  

4 DO PRÊMIO 

O ouvinte ganhador será contemplado com serviços de pintura nos seguintes moldes: Pintura 

externa em casa com até 120m² de área (exceto telhado e muros)  com tinta da marca Natucor. 



O contemplado poderá optar por pintura lisa, grafiato ou textura. Em eventuais correções na 

residência será aplicado o serviço tão somente em buracos e furos de pequeno porte. 

 

5 DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO 

5.1 O resultado da promoção será divulgado no dia 14 de maio de 2108, a partir das 15h00, 

durante o programa ¨A Tarde é Sua”  apresentado por Lizandro Martins (Magrão). A produção 

da Rádio 93FM entrará em contato após a divulgação do ganhador; 

5.2 O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser trocado por outro bem de mesmo 

valor, nem por qualquer valor pecuniário, sendo dado aos ouvintes que efetuaram a inscrição, 

mediante a apresentação de documento de identificação. 

 5.3 A produção da Rádio 93FM entrará em contato em até 15 dias com o ouvinte selecionado, 

através do número cadastrado, para que sejam informados os dados (nome completo, 

endereço, data de nascimento, número da identidade e CPF) do ouvinte vencedor, bem como 

para confirmação da aceitação do prêmio e planejamento da execução dos serviços.  

5.4 O nome e/ou final do número do celular dos ganhadores desta Promoção serão divulgados 

nas redes sociais da 93FM e Espaço das Tintas. 

5.5 O ouvinte vencedor deve autorizar à 93FM e Espaço das Tintas a utilização de fotos, 

depoimentos, imagens, vídeos e o que mais se referir à entrega dos prêmios relacionados 

nesta promoção; 

5.6 O ganhador que não comparecer no dia e horários combinados para o recebimento dos 

prêmios, não terá direito a qualquer ressarcimento ou indenização; 

6 DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1 Não poderão participar desta promoção os funcionários da 93FM e Espaço das Tintas, bem 

como familiares ligados a estes, nem de qualquer empresa ou pessoa direta ou indiretamente 

envolvida neste Regulamento. 

6.2 A simples participação na presente promoção implicará no integral reconhecimento das 

condições e aceitação irrestrita deste regulamento, bem como presumir-se-á a condição de que 

o ouvinte ganhador não possui qualquer impedimento  legal, a que título for,  que o impeça de 

receber e/ou usufruir o prêmio ganho; 

6.3 A promoção poderá ser divulgada pela rádio e em qualquer outro veículo de comunicação; 



6.4 O ganhador, que será contatado através do telefone inserido na inscrição, concorda, desde 

já, na utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação da promoção, por tempo 

indeterminado após a apuração, sem qualquer tipo de ônus para a 93FM e Espaço das Tintas. 

6.5 A Rádio 93FM e Espaço das Tintas poderão interromper e/ou cancelar a presente 

promoção por qualquer motivo, seja ele qual for, NÃO cabendo ao participante a reparação de 

eventuais danos material ou moral; 

6.6 A Rádio 93FM poderá alterar este regulamento tantas vezes quantas forem necessárias 

para se adequar às necessidades e eventualidades da promoção a qualquer tempo; 

6.7 O ouvinte participante da presente promoção declara ter conhecimento integral de todas as 

cláusulas e condições deste regulamento e os aceita integralmente; 

6.8 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão 

julgadas e decididas pela Direção da 93FM de forma soberana e Irrecorrível; 

6.9 As dúvidas e reclamações dos ouvintes participantes desta Promoção serão 

preliminarmente dirimidas pela 93FM. 

6.10 O regulamento está disponível no site www.fm937.com.br; 

6.11 A divulgação, condução, participação, premiação, bem como qualquer ato/fato decorrente 

desta promoção aplicar-se-á a legislação vigente. 

6.12 Fica eleito o Foro de Guarapuava, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer controvérsias 

oriundas deste regulamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


