Regulamento
1 - A promoção “Os Amores estão no ar” é uma realização da ACIA (Associação Comercial
e Industrial de Americana), exclusivamente para os clientes pessoa física das empresas
aderentes, localizadas na cidade de Americana/SP e região e comprovadamente filiadas à
ACIA, válida para o período de 12/04/2018 a 22/06/2018, valido exclusivamente para pessoas
residentes em território nacional.
2 – Como participar:
2.1 - CONSUMIDORES - Podem participar consumidores pessoa física, de qualquer idade que
comprarem nas empresas participantes da promoção no período de 12/4/2018 a 12/6/2018.
O consumidor receberá 01 (um) cupom a cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em compras,
limitado em 05 (cinco) cupons para cada compra, exceto os produtos vetados pelo Art. 10
e seus itens do Decreto 70.951 de 09/08/1972, ou seja, medicamentos, Armas e munições,
explosivos, fogos de artifícios ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados,
sendo que nas drogarias, será válido para efeito de troca, apenas produtos de higiene
pessoal e perfumaria. Havendo saldo nos valores que não complete os múltiplos de R$ 50,00
em cada compra, esse saldo será descartado não podendo ser acumulado e/ou somado
ao saldo de outra compra. Os saldos remanescentes nas compras acima do valor de 05
(cinco) cupons, ou seja, compras acima de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) serão
descartados.
2.2 - Para concorrer aos prêmios da promoção “Os Amores estão no ar", o interessado deverá
preencher corretamente o(s) cupom(s), e de forma legível, com todos os dados pessoais
(nome completo, data nascimento, CPF/RG, endereço completo, telefone, empresa
aderente), preencher o campo com o nome do vendedor. O cupom sorteado, que estiver
com todos os campos preenchidos de maneira legível e responder de forma correta a
pergunta “Qual Associação de Americana sorteará prêmios nos dias das Mães e dos
Namorados? ”, terá direito aos prêmios relacionados no item 3 e 4. Os cupons poderão ser
depositados nas urnas até o dia 12/06/2018.
2.3 - VENDEDORES - Os vendedores das lojas participantes da promoção deverão, no ato da
venda, fornecer ao cliente, seu nome completo para que seja escrito no cupom. O vendedor
poderá também deixar o seu nome preenchido nos cupons fornecidos aos clientes. O
vendedor premiado será aquele que realizar a venda dos cupons sorteados e validados no
sorteio do dia 22/06/2018 (vinte e dois de junho de dois mil e dezoito). A falta de nome no
vendedor no cupom, não poderá inutilizar a apuração do consumidor, nesse caso a ACIA
poderá fazer um sorteio entre as lojas identificada no cupom, ou o valor deverá ser recolhido
a UNIÃO na falta da entrega do prêmio.
3 – DOS PRÊMIOS CONSUMIDOR:
3.1 - No dia 22 de junho de 2018 serão sorteados 2 (dois) cupons, sendo que o 1º cupom
sorteado validado dará ao CONSUMIDOR os seguintes prêmios: 1 Pingente de Coração
Relicário Vazado, em ouro, no valor de R$ 2.000,00 (Joia com Ref. 0323109281) + 1 Colar
Veneziana de 45 centímetros, também em ouro, no valor de R$ 2.100,00 (Joia com Ref.
VEC45045) + 1 Dia de Beleza Feminino, incluindo 1 tratamento capilar, 1 corte de cabelo, 1
escova, 1 manicure, 1 pedicure e 1 maquiagem, no valor de R$ 400,00 + 1 Jantar Especial
para até 4 pessoas, podendo escolher 2 entre 4 opções de pratos à la carte, 4 refrigerantes
ou sucos e 4 sobremesas, no valor de R$ 240,00. Totalizando R$ 4.740,00 em prêmios ao
primeiro cupom sorteado. Já o 2º cupom sorteado ganhará: 1 Relógio Masculino de Aço, no
valor de R$ 530,00 (Joia de Ref. 2115KNV/1ª) + 1 Gargantilha de Luz no valor de R$ 500,00 (Joia
de Ref. GS1187) + 1 Dia de Beleza Feminino, incluindo 1 tratamento capilar, 1 corte de cabelo,

1 escova, 1 manicure, 1 pedicure e 1 maquiagem, no valor de R$ 400,00 + 1 Dia de Beleza
Masculino, incluindo 1 corte, 1 barba, 1 massagem relaxante, 1 spa dos pés e das mãos, no
valor de R$ 250,00 + 1 Jantar Especial para 2 pessoas, podendo escolher 1 entre 4 opções de
pratos à la carte, 2 refrigerantes ou sucos e 2 sobremesas, no valor de R$ 120,00. Totalizando
R$ 1.800,00 em prêmios ao segundo consumidor sorteado.
4 - Também serão premiados dois VENDEDORES. Um de cada cupom sorteado. Cada um
deles ganhará 1 Jantar Especial para 2 pessoas, podendo escolher 1 entre 4 opções de
pratos à la carte, 2 refrigerantes ou sucos e 2 sobremesas, no valor de R$ 120,00. Totalizando
R$ 240,00 em prêmios aos vendedores.
5 - A apuração dos contemplados será realizada na sede da ACIA, às 15:00 horas no dia
22/06/2018, situada à Rua Primo Picoli, nº 232, Centro, Americana/SP, na presença de
diretores e funcionários da ACIA, diretores e funcionários das lojas aderentes, com livre e
gratuito acesso aos interessados em assistir à apuração. Os cupons deverão ser entregues
pelas empresas aderentes, na sede da ACIA, no dia 15/06/2018, impreterivelmente das 8h às
18h.
6 – No dia e horário da apuração, que é de livre acesso aos interessados, todos os cupons
serão colocados em um único local/recipiente para que seja retirado, aleatória e
manualmente, por uma pessoa presente no local, tantas quantas vezes se fizerem
necessárias, até que o cupom esteja preenchido corretamente em todos os seus campos,
incluindo: Nome, data de nascimento, CPF ou RG, endereço, a resposta, o nome do
vendedor e o carimbo ou nome da empresa participante, sendo que haverá consulta à base
de dados através de uma lista no momento da apuração para identificar as pessoas
impedidas a concorrer aos prêmios. Apenas o preenchimento do e-mail é opcional.
7 - Ficam vedadas as participações de pessoas jurídicas, diretores e funcionários da
Associação Comercial e Industrial de Americana, proprietários, sócios e funcionários das lojas
aderentes com cupom do próprio estabelecimento na condição de consumidor, bem como
das empresas envolvidas na promoção, ou seja, Agência de propaganda, sendo que será
disponibilizado pela empresa promotora um terminal eletrônico, no local e ato da apuração,
para a devida identificação, de pessoas impedidas de participar da referida promoção. Na
eventualidade de ser contemplado um cupom dessas pessoas, o mesmo será anulado e
sorteado outro cupom em seu lugar.
8 - A prescrição de direito ao prêmio será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
respectiva apuração, caso o mesmo não seja reclamado, neste caso o valor correspondente
deverá ser recolhido aos cofres do Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo
subsequente de 10 (dez) dias, conforme preceituado no Artigo 6º do Decreto Lei Nº 70.951
de 09/08/1972.
9 - O Prêmio não poderá ser convertido em dinheiro e deverá ser usufruído de acordo com
calendário estabelecido pela promotora da promoção.
10 - A Associação Comercial e Industrial de Americana reserva o direito de fazer uso do
nome, imagem e voz do contemplado, em todos os meios de comunicação (Internet, TV,
rádio, impressos, etc.) e em todo o território nacional, na divulgação desta promoção e de
seus resultados, sem qualquer ônus, até o prazo máximo de 180 (cento oitenta) dias, após o
encerramento da promoção.
11 - Os participantes cedem desde já o uso de seus direitos de imagem, som de voz,
endereços físicos, eletrônicos, telefones e demais dados constantes do cupom, em qualquer
um dos meios escolhidos pela ACIA, pelo período de 01 (um) ano, com o propósito de
formação e/ou atualização de cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação do

evento em referência, bem como, para comunicação de futuras campanhas, sem nenhum
ônus para a entidade.
12 - O ato de colocar o cupom na urna para a participação nesta promoção caracteriza a
aceitação e o reconhecimento integral dos termos e condições deste regulamento.
13 - As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da promoção
autorizada deverão ser preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e,
posteriormente, submetidas à CEPCO/CAIXA, quando o participante não optar pela
reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do sistema nacional de Defesa do
Consumidor.
14 - Os órgãos de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente
fundamentadas, sendo que o consumidor deverá efetuar qualquer reclamação ao PROCON
de Americana através do Telefone (19) 3475-9008.
15. - Fica, desde já, eleito o Fórum Central da Comarca de Americana-SP, para a solução de
quaisquer questões referentes ao regulamento da promoção autorizada.
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