
 

                     

REGULAMENTO CAMPANHA FARROUPILHA + - “NATAL 2016” 

1. A Promoção “Farroupilha Mais – “NATAL 2016” foi desenvolvida pelas Entidades 
Sindilojas, Sindigêneros e CDL de Farroupilha e tem por objetivo premiar os consumidores 
que comprarem nas lojas participantes da campanha, valorizar o nosso consumidor, nosso 
comerciante e também estimular o nosso comércio local. 

2. A promoção é direcionada a todos(as) consumidores(as) que comprarem nas lojas 
participantes da Campanha Farroupilha +. 

3. Não poderão participar da promoção, proprietários, utilizando cupons do próprio 
estabelecimento comercial participante, 

a. Os funcionários que tiverem cupons contemplados na empresa na qual prestam 
serviço terão que comprovar que efetuaram a compra através da nota fiscal. 

4. Para concorrer ao prêmio, o consumidor deverá efetuar suas compras nas empresas 
participantes da campanha “Farroupilha Mais – NATAL 2016”, onde serão distribuídos os 
cupons. Sendo que cada compra realizada no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) fará jus a 
01 (um) cupom. Além de atingir o valor mínimo de compras, o participante deverá preencher 
de forma legível e corretamente todos os dados solicitados no cupom.  

i. O Cupom só será validado se estiver preenchido corretamente pelo 
consumidor e com o carimbo da loja participante no verso do mesmo;  

ii. Nome do Consumidor; 

iii. Telefone do Consumidor; 

iv. Cidade que reside; 

5. Faltando qualquer um dos itens o cupom será anulado; 

6. Data de início e término da promoção: 07 de novembro de 2016 a 25 de dezembro de 2016.  

7. Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da Promoção em caso de suspeita 
de fraude, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental. 
Também nos casos de não preenchimento dos requisitos previamente determinados e/ou 
em decorrência da prestação de informações incorretas ou equivocadas, de acordo com as 
regras do Regulamento da Promoção, serão invalidadas as participações. 

Serão sorteados: 

1º Prêmio: 15 (quinze) vale-compras no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cada um. 

a) Data do sorteio dos 15 (quinze) vales compras: 08 de dezembro de 2016, as 
17h. 

b) O horário limite para a entrega dos cupons pelas empresas participantes será até 
às 17h do dia 07 de dezembro de 2016, na sede do Sindilojas Farroupilha na Rua 
Nataly Valentini, 75- Centro. 

c) Todos os cupons deste 1º prêmio estarão concorrendo ao 2º prêmio da 
campanha.  

2º Prêmio: Um (01) Automóvel 0km da marca Fiat, modelo Palio Fire, motor 1.0 flex, ano 
modelo 2016, ano de fabricação 2016, cor sólida disponível na entrega. 

a) O sorteio do automóvel acontecerá no dia 27 de dezembro de 2016 às 13h, 
na Rua Nataly Valentini, 75 – Centro em Farroupilha RS, na sede do Sindilojas 



 

                     

Farroupilha, onde estarão presentes representantes da imprensa, diretoria das 
Entidades Promotoras, associados e público interessado. Será convidada uma 
pessoa do público presente para a retirada do cupom. 

b) O horário limite para a entrega dos cupons pelas empresas participantes será até 
às 17h do dia 26 de dezembro de 2016, na sede do Sindilojas Farroupilha na Rua 
Nataly Valentini, 75- Centro. 

8. Os cupons devem ser depositados pelos consumidores nas urnas das empresas 
participantes até dia 25 de dezembro de 2016 ou nas urnas disponíveis na sede das 
Entidades Promotoras da Campanha.  

9. Não serão considerados outros tipos de cupons a não ser os da Promoção “Farroupilha+ 
NATAL 2016”. 

10. O acesso à apuração será livre e gratuito ao público interessado. 

11. A relação das empresas participantes da promoção estará disponível na sede das 
Entidades Promotoras, assim como na página do Facebook.com/farroupilhamais. 

12. O ganhador será anunciado viva voz no momento da apuração, por intermédio dos meios 
de comunicação presentes e comunicado sobre sua premiação no prazo de até 07 (sete) 
dias úteis, contados a partir da data de apuração, por meio de telefone.  

13. As entidades promotoras (Sindilojas, Sindigêneros e CDL) efetuarão em até 30 (trinta) dias, 
contados da data da respectiva apuração, a entrega do prêmio, visto que o prazo de 
entrega do prêmio é de sua responsabilidade. O prêmio será entregue sem nenhum ônus 
para o ganhador. 

14. As entidades promotoras farão uso da imagem dos contemplados, sempre vinculada ao 
plano autorizado, por até um ano após a apuração da promoção comercial sem ônus as 
entidades promotoras da campanha. 

15. O prêmio não poderá ser pago em espécie. 

16. Na eventualidade do participante ganhador vir a falecer, o prêmio será entregue ao 
respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante. Não havendo processo de inventário, 
será entregue aos herdeiros do contemplado, desde que devidamente comprovada esta 
condição. O prêmio é pessoal, intransferível e será entregue livre e desembaraçado sem 
qualquer ônus para o ganhador.  

17. Os casos omissos inerentes a Campanha Farroupilha+ NATAL 2016, serão dirimidos 
única e exclusivamente pela Diretoria das entidades. 

 

 

 
                        Cladir Olímpio Bono             Jones João Paviani                      Elenir Luiz Bonetto 
                    Presidente do Sindilojas            Presidente do CDL                 Presidente Sindigêneros 
 

E-mail de contato da campanha: farroupilhamais@hotmail.com 
Telefones: CDL: 3261-2766 – SINDIGÊNEROS: 3268-4311 – SINDILOJAS: 3268-1888 


