
 
MENSAGEM PARA O FOLDER E SITE 

Promoção “EBD  – Eu compartilho essa ideia!” 
as primeiras 50 pessoas que acessarem o site: www.facebook.com/ebd.timon e 
compartilharem a imagem “EBD  – Eu compartilho essa ideia!” no seu facebook e conseguirem 
20 curtidas, 15 comentários e 10 compartilhamentos concorrerão ao sorteio de 01 (um) Tablet. 
Ver regulamento no site http://www.ebdadtimon.com/promocao. 
 

REGULAMENTO 

I. Para participar da promoção o interessado deverá: 

a.  Ser matriculado na EBD; 

b. Fazer parte do grupo de amigos da EBD no facebook; 

c. Não fazer parte da superintendência Geral da EBD, bem como de sua diretoria. 

II. Atendendo os pré-requisitos do ponto I, o interessado deverá compartilhar no seu face 

a seguinte imagem do facebook da EBD em Timon: “EBD  – Eu compartilho essa 

ideia!”. 

III. Feito o compartilhamento da imagem descrita no ponto II, o interessado deverá, entre 

seu grupo de amigos do facebook, conseguir com que a imagem “EBD  – Eu 

compartilho essa ideia!” alcance os seguintes resultados respectivos: 

a. 20 curtidas; 

b. 15 comentários; 

c. 10 compartilhamentos. 

IV. Ao conseguir as metas descritas no ponto III, o interessado deverá contactar com a 

Superintendência Geral da EBD e informar que deseja participar da promoção: “EBD  – 

Eu compartilho essa ideia!”. 

V. A Superintendência Geral da EBD, após constatadas as informações, ficará responsável 

pela inclusão do nome do interessado na lista para o sorteio. 

VI. O sorteio será entre as primeiras 50 pessoas que conseguirem atingir o que se pede 

nos pontos I, II e III. 

VII. O sorteio deverá acontecer no dia 06/04/14, por ocasião do primeiro encontro 

pedagógico, no Templo Sede das Assembleias de Deus em Timon localizado na rua 

Benedito Leite, 796, Centro. 

VIII. Os casos omissos neste serão tratados pela superintendência geral da EBD. 

 

Timon-MA, 17 de fevereiro de 2014. 

 

Dc. JORGE RIOS DOS SANTOS 
Superintendente Geral da EBD 
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