
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Essa Musica é Nota Mil

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP Nº 03.008084/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: RADIO ITATIAIA LIMITADA
Endereço: ITATIAIA Número: 117 Bairro: BONFIM Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP:31210-170
CNPJ/MF nº: 17.270.950/0001-39

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Belo Horizonte/MG Betim/MG Confins/MG Contagem/MG Ibirité/MG Lagoa Santa/MG Nova Lima/MG Raposos/MG
Ribeirão das Neves/MG Sabará/MG Santa Luzia/MG Sarzedo/MG São José da Lapa/MG Vespasiano/MG

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
27/04/2020 a 30/05/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
27/04/2020 a 30/05/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Esta promoção, realizada pela Rádio Itatiaia Limitada (Rádio Extra FM 103,9 - Promotora) é aberta a todos os
ouvintes, pessoas físicas, maiores de 18 anos ou com 18 anos completos na data de início do período de
participação, residentes na cidade de Belo Horizonte e sua região metropolitana, interessados em participar.

O período de participação da promoção terá início às 00h do dia 27/04/2020 e término às 10h do dia 30/05/2020
(horário de Brasília).

Inscrições enviadas fora deste período determinado serão automaticamente desconsideradas.

Durante todo o mês de maio de 2020, ao longo da programaçao semanal da Rádio Extra FM 103,9 serão
divulgadas músicas identificadas pelo locutor como "Música Nota Mil". Serão 8 (oito) edições diárias, de segunda a
sexta-feira, das 6h às 21h, sendo uma música diferente em cada edição.

Para participar do Concurso, o interessado deverá entrar no site www.extrafm.com.br, preencher um cadastro com
seus dados pessoais, informar 4 (quatro) "Músicas Nota Mil" divulgadas na programação da Rádio Extra FM 103,9
na semana corrente e responder à seguinte pergunta: "Porque a Rádio Extra Fm 103,9 faz parte da minha vida?"

Para validação da participação neste Concurso, são requisitos indispensáveis o correto preenchimento de todos os
campos do formulário de inscrição e o envio do material (resposta) que siga o tema proposto.

O tema proposto é “Porque a Rádio Extra Fm faz parte da minha vida?". O participante deverá enviar uma frase de
sua autoria exclusiva.

Cada participante poderá fazer quantas inscrições quiser, desde que as músicas informadas no cadastro sejam
diferentes e a frase enviada em cada inscrição seja sempre inédita e não ultrapasse os limites de tamanho máximo
definidos neste regulamento.

Cada frase escrita deverá conter no máximo 250 caracteres.
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A frase com tamanho superior aos informados no item acima não será admitida e o participante será
automaticamente desclassificado.

Os participantes desde já concordam e se declaram cientes de que ao enviarem a frase estarão, automaticamente,
cedendo e transferindo à Promotora, sem qualquer ônus para esta, e em caráter definitivo, plena e totalmente,
todos os direitos autorais sobre o referido trabalho, para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por
qualquer meio ou técnica, especialmente na divulgação do resultado, pelo máximo período permitido em lei.

Os participantes desde já isentam a Promotora de qualquer responsabilidade, civil ou criminal, decorrente da
utilização/divulgação indevida por terceiros das frases enviadas/divulgadas.

Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das frases encaminhados e que elas não
constituem plágio ou qualquer outra forma de apropriação autoral vedada por lei, assumindo inteira
responsabilidade por eventuais reproduções de trabalhos de terceiros, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
cabíveis.

A Promotora não será responsável pelo conteúdo das frases enviadas. Estarão automaticamente desclassificadas
as frases que não tenham coerência ou lógica em razão do uso incorreto da língua portuguesa; as que fujam da
temática descrita ou as que contenham palavras de baixo calão. As frases também não poderão conter palavras
que incitem à violência, contrárias à moral e aos bons costumes, palavrões ou ofensas ao nome ou moral de
qualquer pessoa. Não há obrigação da Promotora em comunicar ou informar aos participantes desclassificados a
sua retirada do Concurso.

Este é um Concurso de caráter exclusivamente cultural, como o objetivo de angariar audiência para a Rádio Extra
FM 103,9 e estimular a criatividade dos Participantes, não estando o seu resultado vinculado à sorte, pagamento de
preço, aquisição de qualquer produto ou serviço. A participação é voluntária e gratuita.

O Concurso está aberto a todas as pessoas, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e domiciliadas no Brasil, que
não sejam funcionárias da Promotora, seus cônjuges ou parentes até 2º grau.

7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
Porque a Rádio Extra Fm faz parte da minha vida?

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 02/05/2020 06:00 a 02/05/2020 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 27/04/2020 00:00 a 02/05/2020 06:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Itatiaia NÚMERO: 117 BAIRRO: Bonfim
MUNICÍPIO: Belo Horizonte UF: MG CEP: 31210-170
LOCAL DA APURAÇÃO: Estúdios da Rádio Extra FM 103,9

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.000,00 1.000,001 01 (um) cartão pré-pago "Zen Card", vinculado à bandeira
Mastercard com crédito de R$1.000,00 (hum mil reais), sem
função saque.

1

PERÍODO DA APURAÇÃO: 09/05/2020 06:00 a 09/05/2020 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/05/2020 06:01 a 09/05/2020 06:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Itatiaia NÚMERO: 117 BAIRRO: Bonfim
MUNICÍPIO: Belo Horizonte UF: MG CEP: 31210-170
LOCAL DA APURAÇÃO: Estudios da Rádio Extra FM 103,9

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.000,00 1.000,001 01 (um) cartão pré-pago "Zen Card", vinculado à bandeira
Mastercard com crédito de R$1.000,00 (hum mil reais), sem
função saque.

1

PERÍODO DA APURAÇÃO: 16/05/2020 06:00 a 16/05/2020 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 09/05/2020 06:01 a 16/05/2020 06:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Itatiaia NÚMERO: 117 BAIRRO: Bonfim
MUNICÍPIO: Belo Horizonte UF: MG CEP: 31210-170
LOCAL DA APURAÇÃO: Estúdios da Rádio Extra FM 103,9
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PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.000,00 1.000,001 01 (um) cartão pré-pago "Zen Card", vinculado à bandeira
Mastercard com crédito de R$1.000,00 (hum mil reais), sem
função saque.

1

PERÍODO DA APURAÇÃO: 23/05/2020 06:00 a 23/05/2020 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 16/05/2020 06:01 a 23/05/2020 06:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Itatiaia NÚMERO: 117 BAIRRO: Bonfim
MUNICÍPIO: Belo Horizonte UF: MG CEP: 31210-170
LOCAL DA APURAÇÃO: Estúdios da Rádio Extra FM 103,9

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.000,00 1.000,001 01 (um) cartão pré-pago "Zen Card", vinculado à bandeira
Mastercard com crédito de R$1.000,00 (hum mil reais), sem
função saque.

1

PERÍODO DA APURAÇÃO: 30/05/2020 06:00 a 30/05/2020 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 23/05/2020 06:01 a 30/05/2020 06:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Itatiaia NÚMERO: 117 BAIRRO: Bonfim
MUNICÍPIO: Belo Horizonte UF: MG CEP: 31210-170
LOCAL DA APURAÇÃO: Estúdios da Rádio Extra FM 103,9

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

1.000,00 1.000,001 01 (um) cartão pré-pago "Zen Card", vinculado à bandeira
Mastercard com crédito de R$1.000,00 (hum mil reais), sem
função saque.

1

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

5.000,005

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Todas as frases enviadas pelos ouvintes serão analisadas por uma Comissão Julgadora composta por 03
(três) jurados selecionados pela Promotora.

Será considerado vencedor o participante que enviar a frase mais criativa, a critério da Comissão Julgadora. A decisão da
Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível.

Todas as respostas enviadas para esta promoção passarão por uma triagem, que será efetuada pela Promotora, que irá
verificar se a resposta está de acordo com todas as regras do regulamento geral da promoção (dentro da pergunta proposta),
sendo certo que constatadas irregularidades o participante será desclassificado.

Serão cinco apurações, a saber: 02/05/2020, 09/05/2020, 16/05/2020, 23/05/2020 e 30/05/2020.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Serão desclassificados os participantes que (i) não informarem 4 (quatro) "Músicas Nota Mil" divulgadas na programação da
Extra FM durante a semana corrente, respeitando os espaços corretos no formulário disponível no site da Promotora; (ii) não
responderem a pergunta: "Porque a Rádio Extra Fm faz parte da minha vida?"

A Promotora irá verificar se as músicas informadas pelos participantes como "Música Nota Mil" foram realmente divulgadas na
programação da Rádio Extra como tal na semana corrente, sendo certo que constatadas irregularidades o participante será
desclassificado.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
As decisões da Comissão Julgadora serão divulgadas nos dias 02/05/2020, 09/05/2020, 16/05/2020, 23/05/2020 e 30/05/2020
no programa Rádio Show veiculado pela Rádio Extra FM 103,9 entre as 6h e 10h, bem como nas redes
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sociais da emissora.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A cada semana do mês de maio/2020, um participante que tiver sua frase escolhida como vencedora do Concurso, será
premiado com 01 (um) cartão pré-pago "Zen Card", vinculado à bandeira Mastercard com crédito de R$1.000,00 (hum mil reais),
sem função saque.

O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá, em nenhuma hipótese, ser convertido em dinheiro ou trocado por outro bem.

A entrega dos prêmios será feita pessoalmente ao ganhador em sua residência, no endereço informado no momento do
cadastro, mediante a confirmação dos dados cadastrais e pessoais do participante.

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados.

Será desconsiderado o participante vencedor que não for comprovadamente maior de 18 (dezoito) anos de idade à época de
sua inscrição no Concurso; informar dados cadastrais incorretos, falsos ou incompletos; praticar ato ilegal, ilícito ou que atente
contra os objetivos e regras da promoção do Concurso e deste regulamento.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
O presente Concurso e seu regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos ou cancelados a qualquer momento, sem aviso
prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da Promotora e que comprometa a
realização do Concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado.

Qualquer alteração no regulamento será feita mediante aditamento e submetida à autorização da Secretaria de Avaliação,
Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia - SECAP/ME.

Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão decididos, primeiramente,
pela Promotora. Caso persistam serão apreciadas pela SECAP/ME.

15 -  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.
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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 Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 24/04/2020 às 16:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

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