
 

 

 

PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO EM DOSE DUPLA 

 

1. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DA PREMIAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

A Televisão Tambaú LTDA. (CNPJ: 12.912.622/0001-75) vai entregar durante o mês de 

agosto prêmios para os telespectadores em comemoração ao aniversário de 30 anos da 

emissora e 40 anos do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). 

Para participar da promoção, o telespectador/ internauta deve postar uma foto no seu 

perfil pessoal do Instagram assistindo a um programa da TV Tambaú/ SBT indicado 

semanalmente na programação local e nas suas redes sociais. Na postagem, deverá 

constar às hashtags #AniversarioDoseDupla e #30AnosTVTambau. A foto mais curtida a 

cada semana, será declarada a vencedora. O participante deverá seguir o perfil da TV 

Tambaú (@tvtambau).  

Cada participante só pode fazer uma postagem por semana e dentro do período de 

apuração deve manter seu perfil aberto. 

 

2. FORMA DE APURAÇÃO 

 2.1. A promoção será lançada no dia 19 de julho de 2021, sendo que na primeira 

 semana serão escolhidas as duas fotos mais curtidas que receberão os prêmios 

 1 e 2 listados abaixo. A apuração da primeira semana será às 16h do dia 02 de 

 agosto de 2021. Nos dias 05, 12 e 19 de agosto de 2021 serão lançadas novas 

 promoções que serão apuradas nos dias 09, 16 e 23 de agosto de 2021 que vão 

 ganhar respectivamente os prêmios 3, 4 e 5 listados neste regulamento.  

 2.2. A apuração será feita sempre às 16h do dia de finalização. Sendo que serão 

 feitos prints nesse horário de todas as postagens para criação de ranking de fotos 

 mais curtidas. 

 2.3. O ganhador receberá os prêmios listados abaixo, sendo um total de 5 

 premiados. A título de reafirmação, o sorteado deverá também estar seguindo o 

 perfil oficial da TV Tambaú no Instagram. 

 2.4. A TV Tambaú/ SBT após o resultado, 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 a TV Tambaú. A emissora não se responsabilizará se o ganhador não 

 responder ao contato realizado no direct do Instagram, após o sorteio. 

 



 

 

3. REGRAS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 3.1. Fica inválida a participação de perfis fakes, empresariais, marcas e famosos. 

 Caso o  ganhador não tenha seguido as regras da promoção, a segunda foto mais 

 curtida na semana será considerada vencedora, e assim sucessivamente. 

 3.2. É proibida a participação de funcionários da Rede Tambaú de Comunicação 

 e seus familiares de primeiro grau na campanha. 

 

4. ENTREGA DOS PRÊMIOS 

O prêmio será entregue pela equipe da TV Tambaú com data e horário agendado 

previamente com o ganhador. A emissora também irá publicizar o ato de da entrega da 

premiação, como forma de transparência no processo. 

 

5. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

A participação será de 19/07/2021 a 23/08/2021, quando os telespectadores poderão 

publicar suas fotos e receber curtidas. 

Segue abaixo o cronograma das semanas com os respectivos prêmios: 

Prêmio 1 (05/08/2021): 1 Smart TV 42 LED Ful HD Philco | 1 Painel Dante para TV’s até 

47” | 1 Conjunto Sofá 2 e 3 lugares Kiev | 1 Ventilador Ventisol Turbo 40cm 6 Pás. 

Prêmio 2 (05/08/2021): 1 Smart TV 42 LED Ful HD Philco | 1 Painel Dante para TV’s até 

47” | 1 Conjunto Sofá 2 e 3 lugares Kiev | 1 Ventilador Ventisol Turbo 40cm 6 Pás. 

Prêmio 3 (12/08/2021): 1 Smart TV 42 LED Ful HD Philco | 1 Fogão Itatiaia 4 bocas | 1 

Conjunto de Panela 7 Peças Tramontina | 1 Liquidificador Turbo Power Mondial | 1 

Espremedor Premium Mondial | 1 Cafeteira Elétrica Mondial 600W | 1 Faqueiro 

Tramontina Búzios em aço Inox 24 peças. 

Prêmio 4 (19/08/2021): 1 Smart TV 42 LED Ful HD Philco | 1 Painel Dante para TV’s até 

47” em MDF | 1 Cama Box Casal Topázio Santorini D28 | 1 Cabeceira Casal com Criado 

Mudo em MDF | 1 Máquina de Costura Doméstica Ziguezague Lenoxx. 

Prêmio 5 (26/08/2021): 1 Smart TV 42 LED Ful HD Philco | 1 Caixa de Som Bluetooth e 

USB Multilaser | 1 Churrasqueira Elétrica Grand Steak Mondial | 1 Caixa Térmica 26 

Litros Mor | 1 Jogo de Churrasco Tramontina Dynamic 3 Pecas Inox. 

 

 

 



 

6. FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Será divulgado o nome do ganhador da semana em programas locais da emissora, além 

das redes sociais. 

 

7. ABRANGÊNCIA 

Os participantes devem residir nas cidades da Região Metropolitana de João Pessoa: 

João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Rio Tinto, Santa 

Rita, Alhandra, Pitimbu, Caaporã e Pedras de Fogo. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. Este Regulamento estará disponível no site: https://www.portalt5.com.br/. 

8.2. Ao participar desta Ação, os participantes estarão automaticamente: 

 8.2.1. Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais 

 informações que porventura lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e 

 utilizados pela TV Tambaú e demais empresas pertencentes ao mesmo grupo 

 econômico para os fins da realização, divulgação e conclusão desta Ação. 

 8.2.2. Autorizando a TV Tambaú ao uso, de modo gratuito, definitivo e 

 irrevogável, do seu nome, imagem e som de voz, em qualquer veículo de 

 imprensa, mídia ou Internet, para divulgação desta Ação, pelo período de 01 

 (um) ano, contados do dia de sua participação. 

8.3. Não poderão participar pessoas jurídicas e menores de 18 (dezoito) anos. 

8.4. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Ação suspensa ou cancelada a 

qualquer momento por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo 

imprevisto que esteja fora do controle da TV Tambaú e que comprometa a Ação. 

8.5. A participação nesta Ação implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste Regulamento. 

8.6. Fica, desde já, eleito o Foro da comarca de João Pessoa/ PB, com plena concordância 

de todos os participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado 

que seja para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente Regulamento. 

 

João Pessoa, 02 de julho de 2021 


