
 
 
 
 
 

Regulamento para participação de brincadeiras e 

prêmios na Rádio A Cor da Vida FM 102,9 
 

Esta promoção é de responsabilidade da Fundação Dona Dadá, nome fantasia 

Rádio A Cor da Vida FM, CNPJ/MF nº. 03805987000100 com sede à Portal da 

Glória Av. Jerônimo Monteiro, 825 - 1º E 2º Piso / Salas 01, 02 e 03 - Glória, 

Vila Velha-ES e será somente para o estado do Espírito Santo, única e 

exclusivamente para ouvintes - pessoas físicas e premiação dos ouvintes 

cadastrados conforme os critérios determinados neste regulamento. 
 

 
 

Objeto 
 

A promoção - 1. A promoção , participação e prêmios  atendendo ao 

disposto no inc. II do art. 3º da Lei 5.768/71, Decreto n.º 70.951/72 

e demais legislação aplicável, tem por objeto o oferecimento dos 

prêmios abaixo indicados de acordo com o sorteio dos ouvintes 

cadastrados conforme os critérios a seguir definidos. 
 

1.1. Condições de Participação - 2. Poderá participar nas brincadeiras 

e prêmios na rádio A cor da Vida nas seguintes condições: 
 

 

a). Ser residente e domiciliado na grande Vitória/ES; 
 
 

b). Ligar no telefone (27) 3350-1029 e se cadastrar nas promoções 

de prêmios anunciada pelo locutor do horário munido com endereço, 

telefone de contado, RG e nome completo. 
 

 

c). Não ser sócio/acionista ou funcionário da Fundação Educativa e 

Cultural Dona Dadá, nome fantasia Rádio A Cor da Vida FM, nem membro 

da comissão julgadora e respectivos parentes até 2° grau e cônjuges, 

bem como quaisquer pessoas diretamente envolvidas. 
 

 

3. A participação é totalmente gratuita, não estando vinculada à 

aquisição ou uso de qualquer bem ou serviço.



Do sorteio - 4. Os ouvintes cadastrados serão sorteados 

aleatoriamente pelo sistema informatizado. 
 
 

Do resultado - 5. O resultado será divulgado sempre no final do 

horário do locutor. 
 

Do prêmio e sua entrega - 6. O ouvinte ganhador do prêmio tem um 

prazo de 3 dias uteis após ser contemplado com prêmio na rádio A 

Cor da vida FM , o prêmio é entregue de segunda à quinta das 

08:00hs às 18:00hs e na sexta até às 17:00hs. 
 

O prêmio só será entregue mediante documento com foto do 

ganhador de preferência RG. 
 

 
 

Vila Velha/ES - Brasil 
 
 

Fundação Educativa e Cultural Dona Dadá, 

Nome fantasia Rádio A Cor da Vida FM 


