
ÓPTICAS ITAMARATY – Promoção Twitter Férias Itamaraty  

1. Vigência 

1.1 Esta promoção é válida de 03 de julho de 2012 a 10 de julho de 2012. 

2 . Participantes 

2.1 A promoção é destinada a: 

Seguidores do Twitter das Ópticas Itamaraty (@opticaitamaraty). 

Pessoas físicas residentes nas cidades de Fortaleza – CE, Teresina – PI ou São Luís – MA, onde 

as Ópticas Itamaraty possuem lojas estabelecidas. 

3.  Mecânica 

3.1 O participante da promoção deverá seguir o perfil da Itamaraty no Twitter e possuir seu 

perfil desbloqueado (ou seja, não poderá restringir o acesso às postagens do seu perfil). Para 

participar da promoção deverá retuitar a frase “Na Itamaraty você curte as férias na hora 

certa” juntamente com o link do aplicativo do sorteio.  

3.2 Só é preciso retuitar a frase da promoção apenas uma vez. Caso o participante retuite 

outras vezes, só será levado em consideração o primeiro RT; 

4. Resultado 

4.1 O sorteio será realizado às 15h do dia 10 de julho de 2012, utilizando a ferramenta 

Sortei.me (http://beta.sorteie.me/);   

4.2 O resultado será divulgado no dia 11 de julho às 16h através de comunicado na página da 

Itamaraty no Facebook e no Twitter; 

4.2 Antes de divulgar, será analisado se o perfil do vencedor é verdadeiro, e se suas postagens 

são desbloqueadas, para localizar o RT realizado;  

4.3 Caso o participante não resida nas cidades onde a Itamaraty possui lojas, será realizado um 

novo sorteio, já que uma das regras é que a pessoa seja residente de Fortaleza-CE, Teresina-PI 

ou São Luís-MA; 

4.4 O vencedor será informado através de mensagem direta, a fim de acordar a entrega das 

premiações e para que possa fornecer seus dados: nome completo, email, RG, endereço e 

telefone. 

4.5. O vencedor terá 72h para repassar seus dados e informar em qual loja da Itamaraty 

desejará resgatar seu prêmio. 

4.6. Caso o vencedor não responda dentro do prazo de 72h, será realizado novo sorteio e 

serão seguidos novamente os passos discriminados acima.  

 5 . Premiação 

http://beta.sorteie.me/


5.1 O vencedor será contemplado com: 1 (um) relógio Mondaine Twist Vibe troca-pulseiras. 

5.2 O prêmio será retirado na loja Itamaraty de escolha do sorteado. 

5.3 O prêmio estará disponível para retirada a partir do dia 12/07/2012, caso o vencedor 

escolha retirar o prêmio em umas das lojas Itamaraty de Fortaleza, ou a partir do dia 

19/07/2012, caso o vencedor escolha retirar o prêmio em umas das lojas Itamaraty de São Luís 

ou Teresina. 

5.4 O prêmio não poderá ser retirado se o vencedor não apresentar RG original. 

5.5 O prêmio é intransferível e não poderá, em hipótese alguma, ser trocado por dinheiro ou 

por qualquer outro produto. 

5.6 A data limite para retirada do prêmio será dia 15/08/2012. 

 

6 . Disposições Gerais 

6.1 Não serão permitidas a participação de funcionários da Itamaraty e Index Digital. 

6.2 Os participantes declaram concordar com todas as condições deste Regulamento. 

6.3 Ao participar desta promoção, os participantes concordam em licenciar o direito de uso de 

seus nomes, imagem e fotografias produzidas para os websites Ópticas Itamaraty 

(http://www.opticasitamaraty.com.br) e Index Digital, para fins de divulgação do resultado. A 

autorização é extensível aos canais oficiais dos supracitados websites, como Twitter, Facebook 

e blogs, assim como divulgação via assessoria de imprensa e nas publicações da Itamaraty. Os 

usuários autorizam, ainda, o armazenamento do seu nome de forma definitiva em arquivos 

das mídias acima citadas. 

6.4. - Os participantes cedem seu e-mail para o mailing de clientes da Itamaraty 

6.5 Os participantes concedem, desde já, autorização de modo gratuito e de forma 

irretratável, irrevogável e definitiva para uso e reprodução da imagem concorrente. 

6.6 Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção serão solucionadas pela 

promotora da promoção, considerando sempre as normas de proteção ao consumidor em 

vigor. Às decisões das promotoras não cabe nenhum tipo de recurso. 

6.7 A promotora não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, problemas 

de acesso à Internet, serviços prestados pelo Twitter ou qualquer caso fortuito ou de força 

maior que possam impedir a participação do usuário. 

6.8 Esta promoção tem caráter exclusivamente promocional, sem qualquer modalidade de 

sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou 

serviço, nos termos da Lei nº 5.768/71, Art. 3º, regulamentada pelo Decreto nº 70.951/72, Art. 

30. 



6.9 É realizador desta Promoção, ÓPTICAS ITAMARATY LTDA, CNPJ: 07.264.245/0001-75, 

situado na Rua Major Facundo nº 790 , Bairro: Centro, Fortaleza - CE. E de responsabilidade da 

Index Serviços em Comunicação e Design Gráfico, CNPJ: 05.261.365/0001-93, localizada na Rua 

Marcos Macêdo, 1333, sala 2218, CEP 60.150-190, agência de Comunicação Digital contratada 

pelas Ópticas Itamaraty para a organização da promoção online. 

7.1 Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos pela 

empresa organizadora da promoção, que terá direito a decisão soberana e irrevogável. 


