
REGULAMENTO PROMOÇÃO TV TRIBUNA E BELICASA 
 
1- Promoção válida no Estado do Espírito Santo realizada pela Tribuna Publicidade Ltda., 
com sede à Rua Joaquim Plácido da Silva, 225 - Ilha de Santa Maria - Vitória - ES, 
inscrita no CNPJ 12.042.826/0002-83, no período de 26/04/2021 a 05/07/2021. 
2-Como participar: para participar, os interessados deverão assistir à programação da 
TV Tribuna e atentar-se à exibição de um insert de vídeo com um selo da promoção 
contendo um QR Code que será exibido na programação da TV Tribuna/SBT. Deverá 
apontar a câmera do seu celular para o QR Code que o direcionará a uma landing page 
da promoção, onde deverá fazer um breve cadastro para concorrer aos prêmios. O 
participante deverá ainda responder acertadamente à pergunta: “Em qual programa 
você viu este selo?”, assinalando entre as opções: TribunaNotícias 1ª Edição, Tribuna 
Notícias 2ª Edição, Tribuna na Estrada, Programa Desafios, Circulando, Imóveis in Foco, 
Papo de Padre, Pocando na TV, Programa do Ratinho, Cine Espetacular, A Praça é 
Nossa, Tela de Sucessos, Programa Raul Gil, Domingo Legal, Programa da Eliana e 
Programa Silvio Santos, e em qual dia da semana. 
3 – Data dos sorteios e descrição dos prêmios: 1º sorteio: 10/05/21, para inscrições 
feitas no período de 26/04 a 09/05/21; 2º sorteio: 24/05/21, para inscrições feitas no 
período de 10/05 a 23/05/21; 3º sorteio: 05/07/21, para inscrições feitas no período de 
24/05 a 04/07/21. 
PRÊMIOS: 1º sorteio: 01 conjunto de mesa com 4 cadeiras + 01 Refrigerador + 01 
Liquidificador + 01 fogão a gás 4 bocas + 01 fogão Elétrico 2 bocas + 01 armário de 
cozinha (prêmios no valor total de R$4.638,70). 2º sorteio: 02 guarda-roupas 4 portas + 
01 cômoda + 01 cama box casal + 01 cama box solteiro + 01 cabeceira casal + 01 
cabeceira solteiro + 03 travesseiros (prêmios no valor total de R$5.154,00). 3º sorteio: 01 
sofá retrátil 2,00m + 01 aparador off white + 01 poltrona decorativa Opala + 01 estante 
para home theater (prêmios no valor total de R$4.529,00). 
4 -Forma de apuração: no dia de cada apuraçãoserá efetuado um sorteio online, 
randômico, entre todos os participantes inscritos. Será considerado vencedor o 
participante sorteado, cuja resposta às perguntas estiverem corretamente assinaladas. 
5 - Entrega dos prêmios: As entregas dos prêmios serão feitas nos domicílios dos 
contemplados em até 30 dias a contar da data de cada apuração de acordo com o 
Decreto 70951/72 – Artigo 5º. Os prêmios distribuídos serão livres e desembaraçados de 
qualquer ônus para os contemplados e não poderão ser convertidos em dinheiro. 
6 - Não poderão participar da promoção funcionários da Nassau Editora Rádio TV Ltda., 
da Tribuna Publicidade Ltda. e da Belicasa. 
7 - Prescrição: aprescrição do direito aos prêmios é de 180 dias após a data de cada 
apuração, de acordo com o artigo 6º do Decreto 70951/72.    
8 - Resultado: o resultado será divulgado no jornal A Tribuna e os contemplados serão 
comunicados por meio dos dados de contato informados no ato da inscrição, podendo ser 
utilizado o nome, som de voz e imagem dos contemplados, sem qualquer ônus para a 
empresa promotora, para a divulgação do resultado da promoção, pelo prazo máximo de 
01 (um) ano após o encerramento desta. 
9 - As dúvidas e controvérsias serão dirimidas pelos organizadores. O Procon, bem como 
os órgãos conveniados, em cada jurisdição receberão as reclamações devidamente 
fundamentadas, dos consumidores participantes. 
 


