
Regulamento do Sorteio "CESTAS LITERÁRIAS" – Livraria Única 
Volta às Aulas 2017 

 

 Sorteio que será realizado na página oficial da Livraria Única, no Facebook 
(www.facebook.com/UnicaGestao) a partir de 10/03/2017 até 14/03/2017, organizado e 
promovido pela ÚNICA GESTAO CONSULTORIA & LIVRARIA, localizada na Av. Nossa 
Senhora de Copacabana, 1072, Sala 1205, Copacabana CEP: 22060-002 Rio de Janeiro – RJ. CNPJ 
sob o nº 17.383.069/0001-44.  
 
1. Participação: poderá participar deste concurso toda e qualquer pessoa física ou jurídica, maior de 
18 anos que adquirir a lista completa de livros didáticos e paradidáticos para o ano letivo de 2017 
de qualquer instituição de ensino dentro do território nacional, por meio telefone, e-mail, 
aplicativos de celular ou pelo website da livraria, exceto colaboradores ou funcionários da Livraria 
Única. 
 
1.2. Para concorrer, o participante deverá solicitar um orçamento e confirmar o seu pedido com um 
de nossos consultores, por meio de telefone, whatsapp, e-mail ou pelo website da Única Gestão 
Consultoria & Livraria. Todos os meios de comunicação são válidos.  
 
1.3. Será aceita apenas uma participação para cada pedido. 
  
2. Sorteio: a relação de números da sorte validados (clientes que compraram suas listas de livros e 
receberam um número da sorte) será inserida em uma ferramenta de sorteios no site  
http://www.sorteador.com.br/.  Serão sorteados 10 (dez) números válidos.  
 
3. Premiação: cada número sorteado terá direito a receber apenas uma Cesta Literária. Os prêmios 
são intransferíveis, 
 
3.1. Os títulos que integram as Cestas Literárias foram previamente selecionados por consultores 
da Livraria Única e não será possível a posterior substituição de títulos. 
 
3.2. Os ganhadores serão contatados por um de nossos consultores e terão os nomes divulgados na 
página da Livraria Única no Facebook e no site www.unicagestao.com.  
 
3.3. O prêmio será enviado ao endereço postal de preferência do ganhador. A este caberá assegurar 
a presença de alguém no endereço para receber a encomenda. 
 
4. Divulgação: o participante vencedor autoriza a divulgação de seu nome e imagem no site oficial 
da Livraria Única: www.unicagestao.com e em suas páginas nas redes sociais Facebook 
(www.facebook.com/UnicaGestao), Instagram (www.instagram.com/livraria_unica) e Twitter 
(twitter.com/UnicaGestaoRJ), salvo intenção em contrário que deverá ser expressa por escrito e 
enviada por e-mail até 120 horas (cinco dias) após a realização do sorteio. 
 
5. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento, serão julgadas e 
decididas pela diretoria da livraria, e havendo necessidade, a decisão será divulgada no site e/ou 
nas redes sociais da Livraria Única. 
 
6. A participação neste concurso implica no total conhecimento e aceitação irrestrita de todas as 
normas contidas no presente regulamento.  
 

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 2016. 

 
Denise Souza 

Diretoria – Livraria Única Gestão 
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