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2. FORMA DE APURAÇÃO

Cada segunda-feira (de acordo com o cronograma) será sorteado um aparelho de TV. O card
postado no sábado anterior à esta segunda, no perfil do Instagram @correiotv, para as
pessoas colocarem seus palpites, deverá ter - conforme citado anteriormente - a marcação do
perfil válido, além de curtida nesta postagem, seguir o perfil (@correiotv) e a resposta correta
no mesmo comentário em que marca o amigo. Cada participante poderá comentar quantas
vezes quiser na postagem oficial do sorteio. Aquele ganhador sorteado pela ferramenta deverá
ter acertado a quantidade correta de vezes em que os bonecos apareceram na semana. Esse
processo de escolha será transmitido online, através de uma live, de forma que seja o mais
transparente possível para os participantes.

A participação poderá ser feita até às 16h00, da segunda-feira (de acordo com o cronograma),
os comentários posteriores, a este horário, não serão válidos.

O ganhador receberá uma TV de 32 polegadas, sendo um total de 12 premiados, 01 TV por
semana. A título de reafirmação de alguns passos já citados: o sorteado deverá também estar
seguindo o perfil oficial da TV Correio no Instagram, marcar um amigo e ter curtido a
publicação oficial do sorteio do sábado.

A Tv Correio/Record TV após sorteio, entrará em contato, pelo Instagram, com o ganhador
para solicitar os seus dados pessoais (Nome completo, endereço, cpf e telefone). No ato da
entrega da TV, o participante deverá assinar um recibo, onde constam os seus dados pessoais
disponibilizados. O recibo ficará com na TV Correio, juntamente com a cópia de um dos
documentos do ganhador. A emissora não se responsabilizará se o ganhador não responder
ao contato realizado no direct do Instagram, após o sorteio. O mesmo terá o prazo de até um
mês (1) a da data do sorteio para viabilizar a entrega da TV.

A TV Correio/Record TV busca estar bem próxima do seu público, proporcionando interação
e entretenimento aos seus telespectadores. Com vinte e oito (28) anos de existência, a
emissora promove sempre interação.

1. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE SORTEIO E SUAS CARACTERÍSTICAS

Campanha: “Minha TV é a Correio”

A TV Correio/Record TV lança a campanha “Minha TV é a Correio”, que visa prestigiar o seu
telespectador. Em um momento de tantas dificuldades que todos enfrentam, quando as
pessoas estão passando mais tempo dentro de suas casas, e a TV passa a ser o centro do
lar, a emissora premiará 12 pessoas com um aparelho de TV 32 polegadas cada.
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3 REGRAS DE DESCLASSIFICAÇÃO

Fica inválida a participação de perfis fakes, marcas e famosos. Caso o participante sorteado não
tenha dado a resposta certa em seu comentário da postagem oficial do Instagram da TV Correio,
o @correiotv, será “desclassificada” sua participação e haverá um outro sorteio, em seguida, até
que se tenha um ganhador.

É proibida a participação de funcionários do Sistema Correio e seus familiares de primeiro grau na
campanha.

No caso de esgotamento de possibilidade de se ter um ganhador e não termos contemplados em
alguma semana, a TV que seria destinada a sorteio naquela semana, será reanalisada, de acordo
com decisão da produção da TV Correio.

4. FORMA DE APURAÇÃO

Cada segunda-feira (de acordo com o cronograma) será sorteado um aparelho de TV. O card
postado no sábado anterior à esta segunda, no perfil do Instagram @correiotv, para as pessoas
colocarem seus palpites, deverá ter - conforme citado anteriormente - a marcação do perfil válido,
além de curtida nesta postagem, seguir o perfil (@correiotv) e a resposta correta no mesmo
comentário em que marca o amigo. Cada participante poderá comentar quantas vezes quiser na
postagem oficial do sorteio. Aquele ganhador sorteado pela ferramenta deverá ter acertado a
quantidade correta de vezes em que os bonecos apareceram na semana. Esse processo de
escolha será transmitido online, através de uma live, de forma que seja o mais transparente
possível para os participantes.

A participação poderá ser feita até às 16h00, da segunda-feira (de acordo com o cronograma), os
comentários posteriores, a este horário, não serão válidos.

O ganhador receberá uma TV de 32 polegadas, sendo um total de 12 premiados, 01 TV por
semana. A título de reafirmação de alguns passos já citados: o sorteado deverá também estar
seguindo o perfil oficial da TV Correio no Instagram, marcar um amigo e ter curtido a publicação
oficial do sorteio do sábado.

A Tv Correio/Record TV após sorteio, entrará em contato, pelo Instagram, com o ganhador para
solicitar os seus dados pessoais (Nome completo, endereço, cpf e telefone). No ato da entrega da
TV, o participante deverá assinar um recibo, onde constam os seus dados pessoais
disponibilizados. O recibo ficará com na TV Correio, juntamente com a cópia de um dos
documentos do ganhador. A emissora não se responsabilizará se o ganhador não responder ao
contato realizado no direct do Instagram, após o sorteio. O mesmo terá o prazo de até um mês (1)
a da data do sorteio para viabilizar a entrega da TV.
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5 ENTREGA DOS PRÊMIOS

Para receber o seu prêmio, o ganhador deve comparecer pessoalmente ao Sistema Correio de
Comunicação, munido de documento oficial com foto, no prazo de até 1 mês a partir da data de
realização do sorteio. O ganhador deve fazer, ele mesmo, todo o processo de retirada do prêmio
e a TV Correio não se comprometerá com a entrega deste em domicílio. Em caso de não
comparecimento, o aparelho televisor será incorporado ao patrimônio da TV Correio.

Local: Sistema Correio de Comunicação

Av. Dom Pedro II, 623, Centro, João Pessoa Paraíba.

A emissora também irá publicizar o ato de retirada da TV, como forma de transparência no
processo.

6 PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO

A participação será de 03/05/2021 a 26/07/2021, quando os bonecos dos apresentadores estarão
aparecendo na tela da TV Correio.

Segue abaixo o cronograma das semanas, sendo uma televisão sorteada a cada semana:
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7 FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Será divulgado o nome do ganhador da semana em programas locais da emissora, além das redes
sociais.

8 ABRANGÊNCIA

Em todo o Estado da Paraíba sob cobertura da TV Correio/Record TV.

9 DISPOSIÇÕES GERAIS

O público poderá participar de forma espontânea e contará com o fator sorte, além de sua
dedicação e disposição para acompanhar a programação da TV Correio, para levar para casa seu
aparelho de TV.


