PROMOÇÃO
Quantum Vale Uma Ligação Do Lucas Lucco?
REGULAMENTO
1. Nome e Finalidade
1.1. A promoção “Quantum Vale uma ligação do Lucas Lucco”, doravante denominado simplesmente
“PROMOÇÃO”, promovido pela
LUCCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no. 19.157.603/0001-20, com sede à
Avenida NICOMEDES ALVES DOS SANTOS, 1205, MORADA DA COLINA, UBERLÂNDIA - MG,
CEP: 38411-106, e RÁDIOS* participantes da promoção e válido em todo o Território
Nacional e vigorará a partir de 02/05/2017, podendo se estender até o dia 10/07/2017.
1.2. A promoção será divulgada pelas rádios* participantes, Internet, nas páginas oficiais das rádios
participantes, nas páginas oficial do artista, nos perfis do artista que este detenha na internet, no site do
artista e no hotsite da PROMOÇÃO.
2. Dos Participantes
2.1. A participação é voluntária e gratuita, aberta a todas as pessoas físicas maiores de 12 anos que se
cadastrarem nos moldes deste Regulamento e preencham todos os requisitos aqui previstos.
2.2. No caso de os participantes possuírem entre 12 e 17 anos, fica estabelecido que seus pais ou responsáveis têm conhecimento da referida participação, igualmente concordando com os termos do
Regulamento e autorização de uso dos dados, imagem e voz, e somente poderão ser comtemplados com o
prêmio se atendido o previsto no item 4.2, alínea “e” deste Regulamento.
2.3. Estão proibidos de participar os empregados das EMPRESAS PROMOTORAS, bem como empregados das agências envolvidas na operação e as rádios participantes da PROMOÇÃO.
2.4. O impedimento será verificado através de documentos disponíveis no departamento de Recursos
Humanos da empresa e a verificação será feita pela PROMOTORA e Comissão Julgadora.
2.5. Cada usuário poderá participar com quantas ligações, respostas e inscrições desejar. E só poderá ser
premiado uma vez.
2.6. Para participar da PROMOÇÃO, a pessoa interessada deverá ligar, enviar mensagens através do
WhatsApp, site ou redes sociais para a rádio* participante e responder à pergunta:
(Quantum vale uma ligação do Lucas Lucco?). Cada rádio* participante terá sua promoção e regras específicas sobre o mesmo. De acordo com o regulamento geral.
2.7. A participação implica total reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste Regulamento,
o qual está disponível no endereço: www.quantumvaleumaligacaodoll.com.br
3. Inscrições e Dinâmica
3.1. As inscrições são gratuitas e iniciam-se a partir do momento em que a EMPRESA PROMOTORA
(Rádio*) divulgar a PROMOÇÃO nas redes sociais oficiais, site e durante a programação diária.

3.2. AS EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) não poderão ser responsabilizadas por inscrições ou participações perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas,
inválidas ou imprecisas.
3.3. AS EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) não se responsabilizam por
inscrições não efetuadas em razão de falhas de comunicação de dados ou quaisquer outros problemas relacionados a provedores, servidores de Internet, ligações e suas operadoras de telefonia fixa e móvel.
3.4. Da mesma forma, as EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) não serão
responsáveis por transmissões que estejam incompletas ou que falhem, bem como por falha técnica
de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede
telefônica, operadoras e problemas de sinal. A disponibilidade de atendimento nas rádios é de total responsabilidade da promotora.
3.5. No ato da inscrição os participantes declaram que leram e concordaram com o Regulamento, bem
como com os termos de autorização de uso e divulgação de seus dados, imagem e voz.
3.6. Os participantes são responsáveis pelas informações fornecidas no ato da inscrição. Serão automaticamente desclassificados e excluídos, sem necessidade de prévia comunicação, os participantes que informarem dados incorretos, falsos ou incompletos e ou que praticarem qualquer tipo de ato considerado
fraudulento, ilegal, ilícito, ou que atente contra os objetivos da PROMOÇÃO e do seu Regulamento, sem
exclusão das penalidades cabíveis.
3.7. Para participar, os interessados devem:
a) Ligar, enviar mensagens através do WhatsApp, site ou redes sociais da rádio participante da promoção e
responder a seguinte pergunta: (Quantum Vale Uma Ligação Do Lucas Lucco)?
3.7.1. AS EMPRESAS PROMOTORAS (Lucco produções Artísticas e Rádio*) não se responsabilizam pelo
não recebimento de dados enviados pelos participantes e necessários à participação na PROMOÇÃO, bem
como pela impossibilidade dos participantes de enviarem dados cadastrais ao hotsite, site oficial das rádios
da promoção em razão de falhas ou erros de envio ocasionados por problemas
no provedor de internet utilizado pelo participante.
3.7.2. AS EMPRESAS PROMOTORAS (Lucco produções Artísticas e Rádio*) não poderão ser responsabilizadas por inscrições ou participações perdidas,
atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas.
3.7.3. AS EMPRESAS PROMOTORAS (Lucco produções Artísticas e Rádio*) não se responsabilizam por
inscrições não efetuadas em razão de falhas de
comunicação de dados ou quaisquer outros problemas relacionados a provedores e servidores de Internet e
de e-mail.
3.7.4. Os participantes são responsáveis pelas informações fornecidas em sua inscrição. Serão automaticamente desclassificados e excluídos, sem necessidade de prévia comunicação, os participantes que informarem dados incorretos, falsos ou incompletos e ou que praticarem qualquer tipo de ato considerado
fraudulento, ilegal, ilícito, ou que atente contra os objetivos da PROMOÇÃO e do seu Regulamento, sem
exclusão das penalidades cabíveis.

3.7.5. No ato da inscrição os participantes declaram que leram e concordaram com o Regulamento, bem
como com os termos de autorização de uso e divulgação de seus dados.
4. Premiação
4.1. Os participantes serão premiados com a resposta mais criativa.
Serão ao todo 50 premiados, com 1 (UM) celular Quantum FLY 32GB na cor AZUL.
4.2. Para ter direito ao recebimento do prêmio o vencedor deverá atender aos seguintes critérios:
a) Ser maior de 12 anos de idade;
b) Apresentar documento original ou cópia autêntica de RG e CPF;
c) Para a retirada do prêmio Quantum FLY 32GB na cor AZUL o ganhador deverá fornecer uma cópia do
RG e CPF autenticado para a Promotora (Rádio*).
d) Assinar autorização para uso de imagem, voz e licença de uso de direitos autorais quanto ao conteúdo
da promoção por tempo indeterminado.
e) No caso de vencedores menores de idade, os responsáveis legais deverão assinar termo declarando
que autorizaram a participação do menor e que possuem conhecimento e concordam com os termos e
condições previstos neste Regulamento, bem como que autorizam o uso da imagem e voz do menor e
licença de uso de direitos autorais relativos à resposta premiada.
4.2.1. A PROMOTORA (Rádio*) fornecerá o endereço, dia e horário para a retirada do prêmio.
4.3. Os participantes premiados com o celular Quantum FLY 32GB na cor AZUL, concorrerão à 15
ligações, que serão feitas através de sorteio.
Essas ligações serão feitas pelo artista (Lucas Lucco) para o celular Quantum de cada ganhador.
4.4. Para concorrer a ligação o (a) ganhador (a) do celular Quantum FLY 32GB na cor AZUL deverá se
cadastrar no hotsite: www.quantumvaleumaligacaodoll
oficial da promoção e preencher todos os dados solicitados.
4.4.1. As ligações serão realizadas após a entrega de todos os celulares pela PROMOTORA (Rádio*).
4.5. Os prêmios acima limitam-se única e exclusivamente ao descrito, não incluindo quaisquer outras despesas que não as descritas acima.
4.6. A PROMOTORA (Lucco produções Artísticas e Rádio*) não assumirá nenhuma responsabilidade em
decorrência da não prestação, pelo participante, das informações necessárias para entrega dos prêmios ou
do fornecimento, pelo participante, de informações incorretas, imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a comunicação do prêmio.
4.7. Para a fruição do prêmio, os menores de idade deverão seguir a legislação vigente e comparecer acompanhados de um responsável portando documento original com foto, bem como atender o previsto na
alínea “e” do item 4.2.

5. O hotsite: www.quantumvaleumaligacaodoll.com.br centralizará as informações relativas a PROMOÇÃO;
5.1. As informações dos participantes devem obrigatoriamente ser do (da) ganhador (a) do celular.
5.2. Considere-se autor, para fins de premiação, apenas os participantes ganhadores do celular Quantum
FLY 32GB na cor AZUL e que se inscreveram com todos os dados solicitados tais como: (nome completo,
RG , CPF, nome da rádio* promotora, cidade, estado, número do DDD + telefone celular).
5.3. O participante concorda em fornecer todas as informações acima citadas para qualquer tipo de divulgação online e ou impressa. E fica o dever das PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) a
zelar pelas informações coletadas.
5.4. No ato da inscrição ou seja (ao inserir os dados solicitados) os participantes ganhadores declaram que
leram e concordaram com o regulamento da PROMOÇÃO, bem como com os termos de autorização de
uso e divulgação de seus dados.

6. Ligação
6.1. A PROMOTORA Lucco Produções Artísticas esclarece que uma vez determinada a data das ligações
para os 15 (QUINZE) ganhadores a mesma não poderá ser alterada.
6.2. Da mesma forma, a PROMOTORA Lucco Produções Artísticas não será responsável por transmissões
que estejam incompletas ou que falhem, bem como por falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não
se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede telefônica, operadoras e problemas de
sinal. A disponibilidade de atendimento das 15 (QUINZE) ligações é total responsabilidade dos ganhadores.
6.3. As 15 (QUINZE) ligações serão realizadas após a entrega de todos os celulares pela PROMOTORA
(Rádio*).
6.4. Serão efetuadas 3 (TRÊS) tentativas de contato com os ganhadores no dia pré determinado pela Lucco
Produções Artísticas.
6.5. Fica a critério do artista realizar mais tentativas de contato com o (a) ganhador (a) ou não, caso as 3
(TRÊS) tentativas não tenham obtido sucesso.
6.7. A empresa Lucco produções artísticas esclarece que os ganhadores concordam com o direito de uso de
imagem e voz para qualquer tipo de divulgação posterior por tempo indeterminado.

7. Critérios de Desclassificação
7.1. AS EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) se reservam ao direito de
excluir da PROMOÇÃO qualquer conteúdo de participante que, a seu exclusivo critério, contenha palavras
agressivas, indecorosas, preconceituosas, desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, difam-

atórias e ou que de qualquer outra forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a
moral, a integridade ou o direito de qualquer
pessoa – incluindo-se pessoas jurídicas – independente de nacionalidade, etnia ou religião; que ofenda à
liberdade de crença e religião; que viole qualquer lei ou que sejam inapropriadas; que atente contra a ordem
pública, os bons costumes e ou qualquer norma jurídica vigente, especialmente as normas de propriedade
intelectual; que contenha conteúdos de duplo sentido, que contenha dados ou informações que constituam
ou possam constituir crime (ou contravenção penal) ou que possam ser entendidas como incitação à prática
de crimes (ou contravenção penal); que faça propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contra
partido ou candidato; que apresente celebridades, personalidades, marca ou produtos de terceiros, especialmente de concorrentes da PROMOTORA; que não seja de única e exclusiva autoria do participante ou
contenha, total ou parcialmente, material criado ou desenvolvido por terceiros; que possa ser interpretado
como cópia ou reprodução total ou parcial de outra imagem, ou que de alguma forma tenha sua autoria
colocada em dúvida; que sejam recebidas corrompidos, com erros, vírus, incompletos, inválidos ou com
qualquer defeito ou inadequação técnica.
7.2. O participante será desclassificado da PROMOÇÃO em caso de fraude comprovada, participação
através da obtenção de benefício ou vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer das
condições deste regulamento.
7.3. AS EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) poderá ainda, a seu único e
exclusivo critério, solicitar ao premiado ou participante que comprove, documentalmente, a veracidade das
informações prestadas, principalmente (mas não limitado) aos casos de dúvidas quanto à propriedade dos
direitos autorais de algum conteúdo utilizado para participação da promoção, sob pena de desclassificação,
sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, ficando as EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) isentas de quaisquer responsabilidades, de uma vez que são possuidoras de boa-fé.
8. Apuração de Resultados
8.1. O resultado de cada resposta referente a pergunta (Quantum Vale Uma Ligação do Lucas Lucco) será
de responsabilidade da PROMOTORA (Rádio*). Sendo de total responsabilidade também a divulgação do
(da) ganhador (a) e a entrega do prêmio Quantum FLY 32GB na cor AZUL para o mesmo.
8.2. É de responsabilidade da PROMOTORA (Rádio*) fornecer os dados (nome completo, RG, CPF, nome
da rádio promotora, cidade, estado, número do DDD + telefone celular) dos ganhadores do celular Quantum FLY 32GB na cor AZUL para a Lucco Produções Artísticas.
8.3. É de responsabilidade da Lucco Produções Artísticas a apuração dos dados (nome completo, RG, CPF,
nome da rádio promotora, cidade, estado, número do DDD + telefone celular) preenchidos no hotsite da
promoção para concorrer as 15 (QUINZE) ligações que serão efetuadas pelo artista.

9. Local de Exibição dos Prêmios
9.1. Pela natureza da PROMOÇÃO, os prêmios serão expostos por meio de imagens ilustrativas no hotsite
www.quantumvaleumaligacaoll, nos sites: Twitter, Instagram, Facebook e nas páginas oficiais das PROMOTORAS (Rádios*).

8. Publicidade, Direitos sobre Imagem e Direitos de Autor.
8.1. Ao concordar com os termos do Regulamento - o que fazem todos os participantes que nele se inscreverem, estes automaticamente declaram que são titulares dos direitos de (imagem), (voz) e (autor) dos conteúdos que tenham sido enviados para esta promoção, ou que têm autorização dos respectivos titulares
para veiculá-las, respondendo integralmente por quaisquer danos que vierem a ser causados em razão do
descumprimento desta CLÁUSULA.
8.2. Os participantes assumem total e exclusiva responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros, incluindo, mas não se limitando às reivindicações de direitos de imagem e
direitos autorais de terceiros que se sintam prejudicados com relação aos conteúdos publicados, cabendo à
PROMOTORA o direito de regresso contra os participantes em caso de demandas que lhe forem propostas
em decorrência das publicações em questão.
8.3. Ao inscrever-se para participar desta promoção, nos termos deste Regulamento, remetendo conteúdos
as EMPRESAS PROMOTORAS (Rádios*) e (Lucco Produções Artísticas), o participante estará automaticamente:
a) Autorizando desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso
gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem e sua voz, arquivos e ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, em qualquer tipo de mídia e ou peças promocionais, inclusive em eletrônica, impressa e Internet, para a ampla divulgação da conquista do prêmio e ou da promoção, com exclusividade e em caráter gratuito, sem que tal autorização signifique, implique ou resulte em qualquer obrigação de
divulgação nem de pagamento, concordando ainda, inclusive, em assinar eventuais recibos e instrumentos
neste sentido e para tal efeito, sempre que solicitado pela EMPRESA PROMOTORA.
b) Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações, passam a ser de
propriedade das EMPRESAS PROMOTORAS, que poderá utilizar tais dados para os fins necessários para a
adequada realização e conclusão desta promoção.
8.4. A cláusula acima é válida inclusive no que tange aos conteúdos publicados pelas EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) quando da fruição dos prêmios.
8.5. A cláusula acima é extensiva ao conteúdo online encaminhado para participar da PROMOÇÃO, bem
como às criações dos participantes, podendo as EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções
Artísticas) divulgá-las através de mídia impressa, receituários, bem como disseminá-las através da Internet,
na íntegra ou em edição, sem quaisquer ônus, sendo expressamente vedada a ela divulgar os dados pessoais
dos candidatos sem expressa autorização destes.
8.6. Qualquer utilização ou destinação a ser dada pelas EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco
Produções Artísticas) de quaisquer dos itens mencionados nesta cláusula, seja das fotos, imagem do participante ou criações, não tem limitação de número, podendo ocorrer no Brasil sem que seja devida, pelas
EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* Lucco Produções Artísticas) ao participante, qualquer indenização ou
remuneração.
8.7. A autorização mencionada no item 8.1 é concedida pelo prazo indeterminado.
8.8. As EMPRESAS PROMOTORAS (Rádios*) e (Lucco Produções Artísticas) exime-se de qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido por terceiros de qualquer imagem publicada na PROMOÇÃO,
inclusive mediante sua reprodução ou divulgação em sítios da internet onde o compartilhamento de ima-

gens é habitual.

9. Disposições gerais
9.1. A premiação é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou substituição por outra
espécie de bens ou serviços (exceto nos casos em que esta se fizer necessária) por motivos justificáveis ou
alheios à vontade das EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas), nem sua conversão em dinheiro ou a transferência de sua titularidade em qualquer hipótese.
9.2. O participante garante que as informações prestadas na inscrição possuem total veracidade, assumindo
inteira responsabilidade por elas. Fica claro e ajustado que, na hipótese das EMPRESAS PROMOTORAS
(Rádio* e Lucco Produções Artísticas) verificarem a falsidade de quaisquer das declarações dadas pelo
participante, este será desclassificado do processo de seleção a qualquer tempo, sem que lhe seja devida
qualquer explicação nem qualquer tipo de indenização, remuneração, pagamento ou prêmio, ficando ainda
sujeito à responsabilização por crime de falsidade ideológica.
9.3. As EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) poderão ainda, a único e exclusivo critério, solicitar ao premiado ou participante que comprove, documentalmente, a veracidade das
informações prestadas, principalmente (mas não limitado) aos casos de dúvidas quanto à propriedade dos
direitos autorais de algum conteúdo online utilizados para participação da PROMOÇÃO, sujeito a desclassificação, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, ficando as EMPRESAS PROMOTORAS isentas de
quaisquer responsabilidades, de uma vez que são possuidoras de boa-fé.
9.4. As EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) não poderão ser responsabilizadas por inscrições ou participações perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas,
inválidas ou imprecisas.
9.5. A participação nesta PROMOÇÃO não gerará ao participante e ou contemplado nenhum outro direito
ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste Regulamento.
9.6. As EMPRESAS PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) obedecerão ao disposto nas
suas Políticas de Privacidade quanto ao manuseio e guarda das informações dos participantes.
9.7. Ficam cientes, desde já, os participantes ou seus responsáveis, que responderão judicialmente por todo
e qualquer dano causado pela prática de atos ilícitos, sem prejuízo do direito de regresso pelas EMPRESAS
PROMOTORAS (Rádio* e Lucco Produções Artísticas) no que for cabível.
9.8. Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos pela Comissão Julgadora, Rádios* e Lucco Produções Artísticas sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis.
9.9. Eventuais dúvidas relacionadas com esta PROMOÇÃO e seu Regulamento poderão ser esclarecidas através do e-mail centraldefas@lucaslucco.com.br ou pelo telefone (34) 3233-4050 e ou também diretamente
pelas rádios participantes da PROMOÇÃO. As dúvidas oriundas deste Regulamento serão julgadas pela
Comissão Julgadora e sua decisão será irrecorrível.

Rádios Participantes:
São Paulo
Interativa FM - Avaré: interativa.fm.br
Telefone: (14) 3732-2999 / WhatsApp: (14) 99899-2999
Cultura Fm - Guaíra: radioculturaguaira.com.br
Telefone: (17) 3331-11-55 / WhatsApp: (17) 99284-8196
Colina FM - Colina: colinafm.com.br
Telefone: (15) 3251-5541 WhatsApp: (15) 99808-1310
Califórnia FM – Oswaldo Cruz: radioosvaldocruz.com.br
Telefone: (18) 3528-1089 / WhatsApp: (18) 99807-0973
Hits FM – Rancharia: hitsfm100.com.br
Telefone: (18) 3265-30.39 / WhatsApp: (18) 99707-3449
Interativa FM – Assis: fminterativa.com.br
Telefone: (18) 3322-8023 / WhatsApp: (18) 99770-0101
Pop FM – Piracicaba: popfm.com.br
Telefone: (19) 3422-2723 / WhatsApp: (19) 99988-8970
-------------------------------------------------Santa Catarina
104 FM - Taió: radio1047.fm.br
Telefone: (47) 3562-0139 / WhatsApp: (47) 99164-9314
107 FM - Presidente Getúlio: radio1079.fm.br
Telefone: (47) 3352-0505 / WhatsApp: (47) 99165-8820
Transamérica FM - Laguna: transamerica103.com.br
Telefone: (48) 3647-1696 / WhatsApp: (48) 99998-0262
Aquarela FM – Barra Velha: aquarelafm.com.br
Telefone: (47) 3446-0338 / WhatsApp: (47) 99149-1324
-------------------------------------------------------------------------Minas Gerais
Minas FM – São Gonçalo do Sapucaí: minasfm.com.br
Telefone: (35) 3241-1509 / WhatsApp: (35) 99705-0964
Clube FM – Itaúna: clubeamfm.com.br
Telefone: (37) 3242-1661/ WhatsApp: (37) 3242-191 e (37) 99943-9350

Positiva FM – São Gotardo: positiva98fm.com
Telefone: (34) 3671-2185 / WhatsApp: (34) 98838-1001
Circuito das Aguas - Caxambu: radiocircuitofm.com.br
Telefone: (35) 3341-4004 / WhatsApp: (35) 98721-6490
98 FM - Unaí: 98fmunai.com.br
Telefone: (38) 3676-2480 / WhatsApp: (38) 99909-2480
Máximus FM – Rio Paranaíba: paranaibamaximus.com.br
Telefone: (34) 3855-9195 / WhatsApp: (34) 99937-9465
Colonial FM – Congonhas: colonialfm.com.br
Telefone: (31) 3731-1400 / WhatsApp: (31) 98969-1400
Centro Minas – Curvelo: centrominasfm.com.br
Telefone: (38) 3721-4610 / WhatsApp: (38) 99957-2902
102 FM – Pirapora: belriofm.com.br
Telefone: (38) 3741-2102 / WhatsApp: (38) 99860-3102
Monte FM – Monte Carmelo: montefm.com.br
Telefone: (34) 3849-2800 / WhatsApp: (34) 99250-9670
Difusora FM – Patrocínio: difusora98.com.br
Telefone: (34) 3839-9898 / WhatsApp: (34) 99792-9890
SuperSom – Uberaba: radiosupersom.com.br
Telefone: (34) 3317-9797 / WhatsApp: (34) 99633-9797
Paranaíba FM – Uberlândia: paranaibafm.com.br
Telefone: (34) 3212-1007 / WhatsApp: (34) 99886-1007
Líder FM – Viçosa: radiolider.fm.br
Telefone: (31) 3891-1242 / WhatsApp: (31) 98979-8289
104 Fm – Piumhi:piumhifm.com.br
Telefone: (37) 3371-1886 / WhatsApp: (37) 99861-1886
Líder FM – Ponte Nova: radiolider.fm.br
Telefone: (31) 3881-9393 / WhatsApp: (31) 98525-9390
Grande Vale – Ipatinga: grandevalefm.com.br
Telefone: (31) 3828-9393 / WhatsApp: (31) 98800-9393
Liderança FM – Abaeté: liderancafm.com.br
Telefone: (37) 3541-2374 e (37) 3541-1327 / WhatsApp: (37) 99941-9407

Imparsom – Governador Valadares: imparsomfm.com.br
Telefone: (33) 2101-3715 / WhatsApp: (33) 99949-1001
Viva FM – Cambuí: radioviva.fm. com.br
Telefone: (35) 3431 5112 / WhatsApp: (35) 99869-8227
Onda FM – Carmo do Rio Claro: ondasul.com.br
Telefone: (35) 3561-1010 / WhatsApp: (35) 9 9986-9010
Itatiaia FM – Varginha: itatiaiasuldeminas.com.br
Telefone: (35) 2106-3434 / WhatsApp: 99186-6476
Cidade FM: Bom Despacho: radiocidadebd.com
Telefone: (37) 3522- 4198 / WhatsApp: (37) 99981-9898
-----------------------------------------------------------Paraná
97 FM- Foz do Iguaçu: radio97.fm.br
Telefone: (45) 2102-2977 / WhatsApp: (45) 98803-7342
Cultura Sul – São Mateus do Sul:culturasulfm.com.br
Telefone: (42) 3532-2100 / WhatsApp: (42) 98808-5151
Interativa FM – Colorado: fminterativa.com.br
Telefone: (44) 3323-5566 / WhatsApp: (44) 99801-6886
Rede de Rádios – Apucarana: rdrfm.com.br
Telefone: (43) 3423-1945 / WhatsApp: (43) 99699-4430
Rede de Rádios – Paranavaí: rdrfm.com.br
Telefone: (44) 3423-7170/ WhatsApp: (44) 99870-3113
Radio Z – Maringá: estacaozfm.com.br
Telefone: (44) 3024-5050 / WhatsApp: (44) 99893-5050
------------------------------------------------------------Rio Grande do Sul
Sorriso FM (Rede Sorriso) - Gramado / Estrela / Candelária: sorrisofm.com
Telefone: (54) 3286-5156 / WhatsApp: (54) 99780-4202
Barril FM - Frederico Westphalen: barrilfm.com.br
Telefone: (55) 3744-2012 / WhatsApp: (55) 99620-1057

