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Regulamento do Concurso "Meu Sangue é Verde e Amarelo!" 
Sistema Jangadeiro e Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará

1.0 - Dados de verificação da promotora e instituição parceira:

Promotora:
Razão Social: Sistema Jangadeiro de Comunicação
Endereço: Avenida Antônio Sales, nº 2811, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza-CE, Cep: 60135-102
CNPJ: 11743564/1000-30
Telefone: (85) 3466.2000
Website: www.jangadeiroonline.com.br

Instituição Parceira:
Razão Social: Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - Hemoce
Endereço: Avenida José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE, Cep: 60440-261 
CNPJ: 07954571/0114-91
Telefone: (85) 3101.2296
Website: www.hemoce.ce.gov.br

2.0 - Datas de início e término da campanha: 
31/5/2010 a 12/7/2010.

3.0 - Produtos objetos da promoção:
- Camisas oficiais da Seleção Brasileira, da marca Nike, na cor amarela, nos valores de R$189,00 (cento e 
oitenta e nove reais) a R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais) cada uma;
- Outros brindes e prêmios.

4.0 - Mecânica dos sorteios

4.1 - Os sorteios em referência são destinados aos participantes da promoção que se inscreverem através 
de cupons, informando seus dados pessoais (incluindo nome e endereço completos, telefone e email, para 
posterior identificação em caso de  entrega de prêmio) e respondendo corretamente à pergunta "Qual é a 
cor do seu sangue?".

4.2  -  Os cupons poderão ser retirados em qualquer loja da Super Rede em todo o estado e qualquer 
unidade do Hemoce nas cidades de Iguatu, Crato, Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá e Fortaleza, incluindo 
também o Posto de Coleta do Instituto Doutor José Frota (IJF) na capital e a unidade móvel do Hemoce, 
que todo dia está em um ponto diferente da Região Metropolitana. Cada pessoa pode depositar quantos 
cupons desejar, desde que preencha devidamente com seus dados pessoais (incluindo nome e endereço 
completos, telefone e email, para posterior identificação em caso de  entrega de prêmio) e com a resposta 
correta à pergunta "Qual é a cor do seu sangue?".

4.3 -  Depois de devidamente preenchidos, os cupons devem ser depositados nas urnas disponíveis nas 
unidades  do  Hemoce  nas  cidades  de  Iguatu,  Crato,  Juazeiro  do  Norte,  Sobral,  Quixadá  e  Fortaleza, 
incluindo também o Posto de Coleta do Instituto Doutor José Frota (IJF) na capital e na unidade móvel do 
Hemoce,  que  todo  dia  está  em um ponto  diferente  da  Região  Metropolitana.  Seguem os  telefones  e 
endereços dos hemocentros:

Hemocentro Coordenador de Fortaleza: 
End.: Av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo
Tel.: (85) 3101.2296

Posto de Coleta no Instituto Doutor José Frota – IJF: 
End.: Av. Barão do Rio branco, 1816, Centro 
Tel.: (85) 3101.5293
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Unidade Móvel do Hemoce: 
realiza coletas externas de segunda a sábado (calendário disponível no site www.hemoce.ce.gov.br)

Hemocentro de Sobral:
End.:Rua: Jânio Quadros, s/n- Bairro Santa Casa
Tel.: (88) 3677.4624/3677.4627

Hemocentro do Crato: 
End.:Rua Coronel Antônio Luís, 1.111 - Bairro: Pimenta
Tel.: (88) 3102.1260 / 3102.1261

Hemocentro de Iguatu: 
End.:Rua Edilson de Melo Távora, s/n - Bairro Vila Centenário
Tel.: (88) 3581.9409 / 3581.9408

Hemocentro de Quixadá:
End.: Av. Plácido Castelo, 1558 - Centro
Tel.: (88) 3445.1006 / 3445.1010

Hemonúcleo de Juazeiro do Norte:
End.: Rua Beata Maria de Araújo, s/n - Bairro Romeirão
Tel.: (88) 3102.1169 / 3102.1170

4.4 - Os cupons serão levados das unidades do Hemoce, em todas as regiões do estado, para a sede do 
Sistema Jangadeiro uma vez por semana. Todos os bilhetes são cumulativos, ou seja, uma vez depositados 
e não sendo sorteados, continuam valendo para sorteio até o fim da promoção.

4.5 - Os sorteios serão realizados ao vivo no programa Jangadeiro Esporte Clube, da TV Jangadeiro, nos 
dias 08/06, 14/06, 18/06, 24/06, 28/06, 01/07, 05/07 e 09/07. Na ocasião, os apresentadores do programa 
irão conferir se a resposta à pergunta "Qual é a cor do seu sangue?" está correta. Se estiver, o vencedor 
será anunciado.  Se não estiver,  o  cupom sorteado primeiro  será descartado e passa-se ao sorteio  do 
próximo cupom. O nome do ganhador será  lido e registrado pela produção, para posterior contato.

4.6 - Os vencedores serão contactados pela produção da TV Jangadeiro e poderão receber os prêmios a 
partir do mesmo dia do sorteio, mediante apresentação de documento de identidade. Na capital, a entrega 
será  feita  na sede  do  Sistema Jangadeiro.  No  interior,  os  prêmios  serão  distribuídos  pela  equipe  dos 
hemocentros regionais. 

4.7 - Não será permitida a troca dos prêmios por moeda corrente.

5.0 - Divulgação do evento
Objetivando divulgar  o  evento,  a  pessoa jurídica promotora se reserva o direito  de escolher  quaisquer 
veículos ou mecanismos de sua conveniência, tais como: anúncios de televisão, cartazes, outdoors, mala-
direta,  panfletos,  periódicos,  faixas,  rádio,  sites,  etc,  assim  como  utilizar  a  imagem  dos  referidos 
ganhadores,  sem ônus,  para divulgação da premiação.  Ao aderir  às regras do concurso e dele aceitar 
participar, os participantes declaram concordar que, caso sejam um dos ganhadores, sua imagem poderá 
ser utilizada pela empresa Promotora, a critério dela, em qualquer um dos casos descritos acima.

6.0 - Prescrição
O prazo de prescrição do direito aos prêmios indicados neste regulamento por parte do ganhador será de 
180 (cento e oitenta) horas, contados do respectivo sorteio. Não sendo o(s) prêmio(s) reclamado(s) neste 
período, a pessoa jurídica promotora fica responsável por destinar o prêmio a qualquer fim.

7.0 - Exibição e entrega dos prêmios
Os prêmios prometidos neste evento serão divulgados através de material publicitário e outros meios de 
comunicação. Se o contemplado for menor de idade, o prêmio deverá ser recebido na presença de um 
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acompanhante  maior  de  idade.  Os  participantes  contemplados  serão  notificados  por  intermédio  de 
telefonema,  telegrama  ou  mensagem eletrônica,  observando-se  para  tanto  os  dados  constantes  do(s) 
respectivo(s) cupom(ns) selecionado(s) e seu(s) cadastro(s) de inscrição realizada no concurso.

8.0 - Regulamento
O  regulamento  completo  da  presente  promoção  estará  exposto  no  site  da  empresa  promotora 
(www.jangadeiroonline.com.br) e no da instituição parceira (www.hemoce.ce.gov.br).

8.1 - Esta promoção é válida para qualquer cidadão residente no estado do Ceará, não sendo permitida a 
participação de funcionários ligados à empresa promotora ou à instituição parceira deste concurso. Porém, 
familiares diretos e parentes poderão concorrer.

9.0 - Comissão Organizadora

9.1 -  A Comissão Organizadora do Concurso "Meu Sangue é Verde e Amarelo" é formada pela Diretoria 
Executiva,  Gerência  de  Jornalismo,  Gerência  de  Programação  e  Gerência  de  Marketing  do  Sistema 
Jangadeiro, além da Direção Geral, do Setor de Captação de Doadores e da Assessoria de Comunicação 
do Hemoce.

9.2 - Cabe à Comissão Organizadora qualquer decisão sobre impasses eventualmente ocorridos durante 
todo o processo do Concurso "Meu Sangue é Verde e Amarelo".

Fortaleza, 25 de maio de 2010

Comissão Organizadora


