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REGULAMENTO DO JOGO DO MECÂNICO 
 
 
 
1 - EMPRESA PROMOTORA: 
Razão Social: INFINI EDITORA LTDA 
Endereço: TRAIPU Número: 99 Complemento: ANDAR 1 Bairro: PACAEMBU  
Município: SAO PAULO UF: SP - CEP:01235-000 
CNPJ/MF nº: 20.131.302/0001-06 
 
2 - MODALIDADE DA AÇÃO: 
Jogo interativo online de conhecimentos sobre mecânica e manutenção automotiva 
 
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 
Todo o território nacional. 
 
4 - PERÍODO DA AÇÃO: 
29/11/2021 a 04/12/2021 
 
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 
29/11/2021 a 04/12/2021 
 
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
6.1- Os interessados em concorrer aos prêmios devem acessar e se inscrever na plataforma 
Edupulses em tempo real, no exato momento em que o jogo interativo estiver sendo 
transmitido AO VIVO nas transmissões da Semana do Mecânico (de 29/11/2021 a 
04/12/2021).  
 
6.2- Não será possível participar do jogo após o seu encerramento na plataforma Edupulses 
ou após o encerramento da transmissão ao vivo.  
 
6.3- A inscrição é gratuita e para participarem, os interessados devem fornecer dados 
pessoais como nome, e-mail e telefone para contato posterior caso sejam os ganhadores 
dos prêmios. 
 
6.4- Será permitido participar dos jogos todos os seis dias de transmissões ao vivo durante 
a Semana do Mecânico. 
 
6.5- Serão os vencedores os participantes que somarem mais pontos. Os pontos são obtidos 
automaticamente dentro da plataforma, ao responder a alternativa correta e no menor tempo.  
 
7 - PERGUNTA DA AÇÃO: 
O JOGO DO MECÂNICO tem como objetivo identificar o participante que responder em 
menor tempo a alternativa correta. Serão 4 alternativas para cada pergunta. As perguntas 
serão de carácter técnico na área de mecânica automotiva. As perguntas não poderão ser 
publicadas nem constar nos termos do REGULAMENTO. 
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8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS: 
PERÍODO DA APURAÇÃO: 29/11/2021 a 04/12/2021 - 19h 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 29/11/2021 a 04/12/2021 - 19h 
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: RUA VITORINO CARMILO, 1025 – BARRA FUNDA – CEP 
01153-000 – SÃO PAULO – SP  
 
PRÊMIOS 
 
Serão ao todo 20 prêmios, distribuídos da seguinte forma: 
 
SEGUNDA-FEIRA - 29 DE NOVEMBRO 
 

1º lugar 
Multímetro Automotivo com Temperatura e Infravermelho com Mira Laser - INSTRUTHERM-
MDA-250 

2º lugar Torquímetro de Estalo 3/8 Pol. 5 - 25 Nm - SATA-ST96212SC  

3º lugar 
Jogo de Ferramentas Profissionais 110 Peças - LITH-LT2050 

 
TERÇA-FEIRA - 30 DE NOVEMBRO 
 

1º lugar Torquímetro de Estalo com Encaixe de 1/2 Pol. de 40 - 200 N.m - TRAMONTINAPRO-44508300   

2º lugar Multímetro Digital 600 V - FLUKE-15B+ - Cod 4404210  

3º lugar Chave de Aperto Angular - CRFERRAMENTAS-CR-176 

 
 
QUARTA-FEIRA - 01 DE DEZEMBRO 
 
1º lugar Carrinho de Ferramentas Vermelho com 7 Gavetas 67 Peças - FORTG-FG8843  

2º lugar Torquímetro com relógio - GEDORE-4506-R300  

3º lugar Multímetro Digital Automotivo HMA-120 - HIKARI-21N187  

 
QUINTA-FEIRA - 02 DE DEZEMBRO 
 
1º lugar Carrinho de Ferramentas Vermelho com 7 Gavetas 67 Peças - FORTG-FG8843  

2º lugar Torquímetro de Estalo com Encaixe de 1/2 Pol. de 40 - 200 N.m - TRAMONTINAPRO-44508300 

3º lugar Comparador de Diâmetro Interno Súbito 50 a 160 mm - ZAAS-SUB50a160 

 
 
SEXTA-FEIRA - 03 DE DEZEMBRO 
 
1º lugar Carrinho de Ferramentas Vermelho com 7 Gavetas 67 Peças - FORTG-FG8843  

2º lugar Torquímetro de Estalo com Encaixe de 1/2 Pol. de 40 - 200 N.m - TRAMONTINAPRO-44508300 

3º lugar 
Comparador de Diâmetro Interno 50 a 160mm com Graduação de 0,01mm - KINGTOOLS-
510004  
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SÁBADO - 04 DE DEZEMBRO 
 
1º lugar Carro de Ferramentas com 7 Gavetas e 380 Peças - FORTGPRO-FG6100  

2º lugar Torquímetro de Estalo com Encaixe de 1/2 Pol. de 40 - 200 N.m - TRAMONTINAPRO-44508300   

3º lugar 
Multímetro Automotivo com Temperatura e Infravermelho com Mira Laser - INSTRUTHERM-
MDA-250  

4º lugar 
Comparador de Diâmetro Interno 50 a 160mm com Graduação de 0,01mm - KINGTOOLS-
510004  

5º lugar Jogo de Ferramentas Profissionais com 110 Peças e Maleta - FORTGPRO-FG8911 

 
 
9 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
Caso não seja possível identificar o cadastro do vencedor pelo apelido informado na 
plataforma Edupulses, o participante será desclassificado e o prêmio será automaticamente 
repassado ao próximo classificado no jogo do dia.  
 
10 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
Os vencedores dos prêmios serão anunciados no mesmo dia, ao vivo, durante a transmissão 
da Semana do Mecânico, no canal do YouTube OMecaniconline.  
 
O canal do YOUTUBE supracitado pertence à Promotora/Mandatária, (Canal YOUTUBE 
Omecaniconline), da Infini Editora. 
 
11 - ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
A entrega dos prêmios acontecerá no prazo de 60 dias após a apuração, e mediante a 
confirmação dos dados de envio dos ganhadores. A Infini Editora entrará em contato com 
os ganhadores dos prêmios através do e-mail e do telefone informados no cadastro dentro 
da plataforma do Edupulses.  
 
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1- Todas as questões serão avaliadas segundo os critérios estabelecidos pela 
PROMOTORA/MANDATÁRIA, e a aceitação do candidato à participação nesta ação implica 
renúncia expressa a qualquer questionamento sobre os critérios adotados, e para tanto 
prevalecendo sempre o escrutínio do Júri. 
 
2-A atividade do candidato durante a realização do JOGO DO MECÂNICO não poderá, em 
hipótese alguma, sob pena de desqualificação, possuir conteúdo que remeta a 
discriminação, discurso de ódio ou incitação à violência, que seja inapropriado para 
veiculação para menores de 18 (dezoito)anos, ou que faça uso de marca de qualquer 
produto ou serviço que não seja relacionado à PROMOTORA/MANDATÁRIA, ou, ainda, que 
viole o direito de terceiros. 
 
3-Os contemplados concordam com o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de 
seu nome, sua imagem e voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, ou em qualquer 
tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive televisão, revista, rádio, jornal, cartazes, 
internet, faixas e outdoors, mídia social, no território nacional para ampla divulgação da 
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conquista do prêmio e/ou do conteúdo do vencedor no prazo de até 10 ano após a data de 
apuração. 
 
4-Será automaticamente excluído o candidato que se recusar a assinar o recibo de entrega 
do prêmio na forma estabelecida pela empresa, e/ou não apresentar documentos que 
comprovem que ele é de fato o ganhador legítimo do concurso. 
 
5-. Havendo interrupção ou suspensão da ação ou da publicação dos ganhadores no site 
devido a problemas de acesso à rede de internet, intervenção de hackers, vírus, 
manutenção, queda de energia, falhas de softwares ou hardwares, problemas com 
servidores ou provedores do internauta ou da empresa promotora, por decisão ou razão de 
caso fortuito ou força maior, não será devida qualquer indenização ou compensação aos 
participantes deste concurso e aos eventuais terceiros prejudicados, desde que sejam 
comprovadas pela empresa que todas as providências necessárias foram tomadas. 
6 - As dúvidas e controvérsias oriundas de eventuais reclamações dos participantes quanto 
à promoção deverão ser, preliminarmente, dirimidas pela PROMOTORA/MANDATÁRIA pelo 
e-mail: contato@omecanico.com.br 
 
7-O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro; 
 
8-O prêmio será entregue em até 60 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus 
ao contemplado; 
 
9-Em caso de participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da 
entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal. 


