
CARTOLA FC - TERRA FM 
Sugestão: 
 
A TERRA FM vai estar no CARTOLA FC, o game fantasy mais querido do Brasil!!! 
Estaremos com uma liga própria!!....E o mais legal, valendo prêmios, brindes... 
Fique ligado nas rodadas que valem prêmios... 
Vai ter premiação para o Campeão, vice e várias rodadas com prêmios... 
Escale seu time e entre para a liga da terra FM... 
E claro, faça seu cadastro no site da terra para participar. 
  
REGULAMENTO: 
  
1. Da promoção 
1.1. A promoção denominada “LIGA DA TERRA - CARTOLA FC”, será realizada 
pela SBR COMUNICAÇÕES LTDA ME (doravante TERRA FM) com sua 
administração localizada na Rua Harrison José Borges  1154 – Edifício Likes 11º 
andar. 
1.2. A promoção tem inicio dia 14/04/2018 com acompanhamento das datas das 
rodadas do CARTOLA FC até a última rodada. 
2. Das Inscrições 
2.1 - O participante deverá se inscrever e cumprir todas as regras do CARTOLA FC 
2.1.1 - Entrar na Liga da TERRA FM no próprio Cartola FC. 
2.1.2 - Inscrever seu time do CARTOLA FC no site da TERRA FM. Através do 
formulário 
3. Das Condições de Participação 
3.1. Poderão participar da Promoção todos os ouvintes na região de abrangência da 
emissora (100 km), pessoas físicas. 
3.2. Estão proibidos de participar desta Promoção, colaboradores e funcionários da 
rádio TERRA FM. 
3.3. Será(ão) desclassificado(s) o(s) ouvinte(s) que não atender(em) às exigências 
descritas neste regulamento. 
3.4. Fica expressamente proibido o uso de ferramentas automáticas para marcação 
de amigos ou qualquer tipo de aplicativo de automação da rede social. 
 4. Dos Critérios de Premiação 
4.1. O ouvinte que tiver seu nome divulgado deverá retirar seu prêmio em até 3 dias 
úteis. 
4.2. A promoção premiará o campeão geral da liga TERRA FM no valor de R$ 
500,00 em vale-compra, distribuído da seguinte maneira: Bobs R$ 100,00; Vizzani 
Ótica e Relojoaria R$ 200,00; Bom dia Supermercados R$ 200,00. Para o 
vice-campeão da liga TERRA FM o prêmio de R$ 250,00 em vale-compra, 
distribuído da seguinte maneira: Bobs R$ 50,00; Vizzani Ótica e Relojoaria R$ 
100,00; Bom dia Supermercados R$ 100,00. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsqaLBD-t8JafKa50A7KDmMfFLcVwyDPni6z6h33d_3AO_mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsqaLBD-t8JafKa50A7KDmMfFLcVwyDPni6z6h33d_3AO_mw/viewform


4.3. Ainda serão escolhidas e divulgadas pela TERRA FM as rodadas para premiar 
o campeão daquela determinada rodada. Assim, após o fechamento da rodada, já 
se saberá quem é o ganhador. Exemplo: Após o fechamento da 5º rodada, o 1º 
lugar daquela rodada especifica (não do geral) ganhará o prêmio divulgado pela 
emissora. 
5. Das Disposições Finais 
5.1. As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que 
possam surgir serão julgadas por uma comissão composta por 03 (três) 
representantes da RÁDIO TERRA FM, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. 
5.2. A participação nesta Promoção implica na aceitação total de todos os itens 
deste regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes 
quanto necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também 
dos organizadores. 
5.3. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes, 
imagens, vozes e frases enviadas, em qualquer tipo de mídia, peças promocionais e 
campanhas on-line para fins de divulgação da Promoção sem qualquer ônus 
adicional para a RÁDIO TERRA FM. 
5.4. Esta Promoção é exclusivamente recreativa e cultural, sem qualquer 
modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou 
dos vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovida 
pelas empresas de acordo com o artigo 30 da Lei nº 5768/71 e Decreto nº 
70.951/72. 
  
  
 


