Não é necessário pagamento ou compra para concorrer ou ganhar, compras também não
aumentarão as chances de ganhar.
1. Patrocinador: ONErpm, Avenida Paulista, 91, São Paulo, 01310-000, ("Patrocinador") é o
único responsável por todos os aspectos deste sorteio ("Sorteio").
2. Adesão: Você pode aderir ao sorteio da seguinte maneira durante o período iniciando às 00:00
(horário de Brasília) de 22/11/2017 e terminando às 23:59 (horário de Brasília) do dia 7/12/2017
("Período de Adesão"). Todos os horários inclusos nesse documento de Regras Oficiais estão no
horário de Brasília.
(a) Você pode aderir pela Internet visitando http://presave.tweematic.com/umbrindeavida
("Site") e seguindo as instruções. Após seguir as instruções e completar o formulário de adesão,
você terá entrado oficialmente na lista de participantes elegíveis.
3. Limitações: Todas as Adesões devem ser recebidas até 23:59 do dia 7/12/2017. Apenas uma
adesão por pessoa (independente do método de adesão ou se uma pessoa tiver mais de um
endereço de email ou número de celular ou mais de uma pessoa use o mesmo endereço de email
ou número de celular). No evento de uma disputa sobre a identidade da pessoa enviando a
Adesão, a Adesão será considerada para ser enviada pela pessoa a qual pertence o email ou
número de celular registrado. Adesões por qualquer outro método que os acima na Seção 2 são
desconsideradas. Qualquer uso de métodos programados ou automatizados para Adesão são
proibidos. Aberto apenas para pessoas com 13 anos ou mais a partir da data da Adesão e que são
residentes legais de, ou fisicamente localizadas em, estados do Brasil (coletivamente,
"Território") e não empregadas pelo Patrocinador; sua matriz ou subsidiárias; afiliadas ou
empresas sucessoras; ou as agências de publicidade ou promoção de qualquer destas
(individualmente ou coletivamente, "Entidades"); nem membros de suas casas ou famílias
imediatas. Nenhuma das Entidades ou qualquer um de seus empregados, diretores, acionistas,
agentes ou representantes (individualmente ou coletivamente "Cessionários") são responsáveis
por Adesões de pessoas residindo, ou fisicamente localizadas, fora do Território; Adesões ou
mensagens de texto que forem alteradas, atrasadas, deletadas, destruídas, forjadas, fraudulentas,
acessadas impropriamente, incorretas, interrompidas, irregulares em qualquer maneira, atrasadas,
perdidas, mal direcionadas, múltiplas, não entregues, roubadas, alteradas, não autorizadas, não
inteligíveis ou que não cumpram com as Regras de qualquer outra maneira; ou por perdas,
interrupções, ou indisponibilidade de satélite, rede, servidor, provedor de internet, site ou outras
conexões; disponibilidade ou acessibilidade de mensagens de texto por celular ou telefone; falhas
de comunicação; falhas na transmissão por computador, satélite, telefone ou cabo; falhas
técnicas; transmissões deterioradas, corrompidas, misturadas, atrasadas ou mal direcionadas;
falhas de funcionamento e erros ou dificuldades técnicas de hardware, software ou mensagem de
texto; intervenção humana não autorizada; congestão de tráfego; emails não entregues por
resultado de qualquer forma de filtragem ativa ou passiva; espaço insuficiente na conta de email
do Aderido; ou outros erros de qualquer tipo, seja por erros eletrônicos, mecânicos ou humanos
ou outras causas; mesmo se causado por negligência em quaisquer dos Cessionários. Cada uma
das potenciais Adesões serão desclassificadas e qualquer tentativa por uma pessoa de usar
endereços de email ou números de telefone múltiplas para registrar-se mais de uma vez poderá

acarretar na desqualificação, à critério único do Patrocinador. Inválido onde proibido ou restrito
por lei e sujeito à todas as leis e regulamentos aplicáveis, federais, estaduais, locais e municipais.
4. Prêmios: Duas cópias do Duplo (CD + DVD) do show de comemoração do Sidney Magal, um
livro Muito Mais Que Um Amante Latino, autobiografia de Sidney Magal e álbum Galanga
Livre do Rincon Sapiência todos autografados. Quaisquer imagens do produto são meramente
ilustrativas. Prêmios não podem ser convertidos em dinheiro nem transferidos. Não é possível
haver substituição exceto, à decisão do Patrocinador, por um prêmio de valou igual ou maior. O
Patrocinador não irá repor quaisquer prêmios perdidos ou roubados. O prêmio não pode ser
usado em conjunto com qualquer outra promoção ou oferta. Elementos do Prêmio não podem ser
separados. Apenas o número de prêmios constatado nas Regras estão disponíveis para serem
ganhados. Todos os prêmios serão entregues dado um número suficiente de Adesões elegíveis e
os prêmios forem reivindicados até 7/05/2018, após a data não haverá a seleção de vencedores
alternativos nem os prêmios não reivindicados serão entregues.
5. Procedimentos: Adesões só serão aceitas durante o Período de Adesão. No ou em torno do dia
7/12/2017, em uma seleção aleatória, os vencedores potenciais serão selecionados de todas as
Adesões elegíveis recebidas. Chances de vitória dependem do total de Adesões elegíveis
recebidas.
6. Vencedores: Vencedores potenciais serão notificados por email no ou em torno do dia
7/12/2017. Sob decisão única do Patrocinador, desqualificação, abandono e a seleção de um
vencedor alternativo pode resultar de qualquer um dos seguintes: [1] falha na resposta da
notificação de vitória em três (3) dias após a sua transmissão, ou [2] uma resposta de email como
não-entregável após três tentativas; ou [3] o retorno de qualquer outro aviso ou prêmio como
não-entregável; ou [4] falha por parte do ganhador potencial em provar satisfatoriamente que
ele/ela é o/a dono/a autorizado da conta de email ou número de telefone associado com a Adesão
ganhadora; ou [5] falha do ganhador potencial de dar prova satisfatória de sua identidade, idade
ou residência ao Patrocinador; ou [6] falha do ganhador potencial de clamar o prêmio dentro de
dez (10) dias após seu envio; ou [7] falha do ganhador potencial de reivindicar de maneira válida
qualquer prêmio antes de 7/05/2018 ou, [8] qualquer outro não cumprimento das Regras. No
evento da desistência de um prêmio, o Patrocinador pode, por decisão sua, dar ou não o prêmio à
um vencedor alternativo. Todos as taxas são de responsabilidade única de cada vencedor.
7. Política de Privacidade/Coleta de Dados: Ao menos como descrito aqui, informações providas
por você para esse Sorteio estão sujeitas à política de privacidade disponível no site:
http://www.tweematic.com/privacy/tos.php.
8. Renúncia: Ao entrar na Promoção, você libera o Patrocinador e suas respectivas entidades
associadas e Sidney Magal ("Artista") de qualquer responsabilidade, e renuncia toda e qualquer
causa de ação, relacionada a quaisquer reivindicações, custos, machucados, perdas ou danos de
qualquer tipo advindas da ou em conexão com a Promoção ou entrega, entrega incorreta,
aceitação, posse, uso ou inabilidade de usar o prêmio (incluindo, sem limitação, reivindicações,
custos, danos e perdas relacionadas à danos e machucados pessoais ou à destruição de
propriedade, tanto intencional quanto não intencional), seja sob a teoria de contrato, delito,
garantia ou outra teoria

9. Condições: Ao entrar nesse Sorteio, você concorda, representa e garante que: [1] você estará
sujeito às regras e às decisões do Patrocinador, que serão finais em todos os respeitos; [2] a
Adesão incluindo qualquer direito autoral tornar-se-a propriedade exclusiva do Patrocinador que
não será retornada e poderá ser usada para qualquer aspecto de marketing, promocional, tema ou
elaboração por parte do Patrocinador, sua matriz, afiliada ou entidades subsidiárias. [3] você
libera os Cessionários de qualquer responsabilidade de reivindicações, machucados, perdas ou
danos de qualquer tipo, incluindo, sem limitação, morte ou danos corporais, resultantes, em
totalidade ou parciais, direta ou indiretamente, da premiação, entrega, aceitação, uso, mal uso,
posse, perda ou mal direcionamento de qualquer prêmio; participação nos Sorteios ou qualquer
atividade relacionada aos Sorteios ou viagem ou de qualquer interação com, ou download de,
informações do sorteio do computador; [4] os prêmios são entregues "como são" e SEM
GARANTIA DE QUALQUER TIPO, expressa ou implicada, (incluindo, sem limitação,
qualquer garantia implicada de mercantilização ou apropriação para qualquer propósito
particular); [5] qualquer aceitação de ganhadores de quaisquer prêmios constitui na entrega ao
Patrocinador ou quaisquer de seus Cessionários o direito de usar o nome, endereço (cidade e
estado apenas), voz, similaridade, foto, informação biográfica e de prêmio e/ou aspas sobre a
promoção para qualquer promoção, publicidade ou motivos similares sem compensação
adicional, exceto quando proibido por lei; [6] no evento de vírus, bugs, intervenção humana não
autorizada, força maior, atos ou regulações de quaisquer autoridades governamentais ou supranacionais, guerra, emergência nacional, acidente, incêndio, tumulto, greve, trancamentos,
disputas industriais, atos de terrorismo ou outras motivos além do controle razoável do
Patrocinador, corrompam, previnam ou obstruam a administração, segurança, justiça ou
funcionamento propício do Sorteio, de modo que ele não possa ser conduzido como planejado
originalmente, o Patrocinador detém o direito, por decisão própria, de modificar as Regras ou
cancelar, modificar, terminar ou suspender o Sorteio; e em tal evento, de selecionar vencedores
por métodos que o Patrocinador considere equitativos; [7] os Cessionários não são responsáveis
por erros tipográficos ou de outras natureza na oferta ou administração deste Sorteio, incluindo
mas não limitado a: erros na divulgação, Regras, seleção e anúncio de vencedores e distribuição
dos prêmios; [8] qualquer porção de qualquer prêmio não aceito ou usado por qualquer ganhador
será perdida; [9] os Cessionários não são responsáveis por qualquer inabilidade de qualquer
vencedor de aceitar ou usar qualquer prêmio (ou qualquer porção dele) por quaisquer motivos;
[10] o Patrocinador detém o direito, a qualquer momento e por decisão sua, de desqualificar
qualquer indivíduo suspeito de estar fazendo qualquer dos seguintes: (a) manipular ou tentar
manipular o processo de adesão ou operação do Sorteio; (b) violar as Regras; (c) violar os termos
de serviço, política de privacidade ou outros termos, condições de uso e/ou regras gerais ou
diretrizes de qualquer propriedade ou serviço do Sorteio ou (d) agir de maneira não-esportiva ou
disruptiva, ou com a intenção de irritar, abusar, ameaçar ou abusar qualquer outra pessoa; ou por
qualquer outra boa causa como determinado somente pelo Patrocinador; [11] todas as disputas,
reivindicações e causas de ação de lei ou em equidade (individualmente, "Reivindicação")
decorrente de ou relacionada a esse Sorteio, o significado ou interpretação das Regras ou
qualquer prêmio premiado deverá ser resolvido aplicando as leis de São Paulo, sem levar em
conta conflitos legais e deverá ser somente e exclusivamente levado aos tribunais deste mesmo
estado; [12] o Patrocinador tem o direito de modificar procedimentos de premiação à sua escolha
e [13] você é individualmente responsável por todos os gastos relacionados à participação no

Sorteio. [14] O patrocinador deverá ter o direito de atribuir todo e/ou qualquer direito descrito
neste para seus Cessionários.
10. Regras e Lista de Vencedores: Para a lista de vencedores (após 7/12/2018), envie uma carta
com remetente, estampada e endereçada à: Lista de Vencedores (Sorteio Spotify Sidney Magal),
ONErpm, Avenida Paulista, 91, São Paulo, 01310-000.

