
 
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA NATAL PREMIADO 2021. 

A Campanha de Natal é uma promoção da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Não-

Me-Toque – ACINT, com o apoio do Poder Executivo e Legislativo do município. 

 

1.0 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

Empresa Promotora: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS DE NÃO-ME-TOQUE - ACINT  

APOIO: PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA DE VEREADORES  

PATROCÍNIO: COTRIJAL – SICREDI COOPERAÇÃO RS/SC – DELTASUL 

Endereço: RUA AUGUSTO SCHERER 313 - CENTRO NÃO-ME-TOQUE/RS - CEP: 99470-000 

Inscrição no CNPJ/MF/N° 87.451.118/0001-14  

Dados para contato: 54 3332-1887 -  acint@dgnet.com.br 

DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: 01/11/2021 À 24/12/2021 

PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: 

Mercadorias e serviços comercializados pelas empresas cadastradas no município aderentes a campanha 

Valor total da premiação: R$ 40.000,00 

Quantidade de prêmios distribuídos:  20 (prêmios) 

2.0 - DESCRIÇÃO E REGULAMENTO DETALHADOS DA CAMPANHA:  

2.1– O Evento em referência é destinado a todos os consumidores que durante o período de 01 de novembro 

de 2021 a 24 de dezembro de 2021, até as 18h, adquirirem mercadorias, independente de marcas comercializadas, 

pelas empresas aderentes a esta campanha.  O consumidor deverá trocar suas notas ou cupons fiscais por cartelas na 

Acint. 

 De posse do cupom de participação o consumidor deverá preenchê-lo com seus dados de identificação 

pessoais legíveis, a saber: nome e endereço completos (como por exemplo: rua ou avenida, número, cidade, telefone 

para contato, nome da empresa onde foi efetuada a compra). Após o preenchimento o depósito deverá ser feito na 

urna localizada na Acint conforme os prazos descritos abaixo:  

DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 

Critério de Participação: O Evento em referência é destinado a todos os consumidores, que durante o 

período de 01/11/2021 até às 18h do dia 24/12/2021, adquirirem mercadorias, independente de marca, 

comercializadas pelas empresas do município aderentes a campanha. a)Até R$ 1.000,00 em notas ou 

cupons fiscais, cada R$ 100,00 dará direito a 01 cartela;  b) De R$ 1.001,00 até R$ 10.000,00 em cupons ou 

notas fiscais, cada R$ 200,00 dará direito a 01 cartela; c) Acima de R$ 10.000,00 em cupons ou notas fiscais, 

dará direito à 15 cartelas;   Observação:  Compras no valor de R$ 100,00 = 01 Cupom - Compras no valor 

de R$ 115,00 = 01 Cupom, sendo que os R$ 15,00 restantes não serão cumulativos, ou seja, não poderão 

ser somados a saldos restantes de outras compras efetuadas.  



 
Os vales compras sorteados deverão ser retirados na ACINT, para após serem trocados na empresa 

escolhida e deverá   ser gasto o valor total em uma empresa apenas, os mesmos deverão ser retirados e 

gasto no prazo de 10 dias após o aviso ao ganhador.  

Observações:  

É obrigatório o preenchimento completo dos dados de identificação do consumidor e da empresa 

conveniada, sob a pena de invalidação do cupom. Os cupons serão cumulativos.   

Menores de 18 anos não poderão participar da campanha. 

2.2 – Forma de apuração: A presente campanha promocional será definida mediante apurações previstas para 

ocorrerem em dois sorteios conforme data, local e horários citados abaixo. Na oportunidade das apurações serão 

aleatoriamente sorteados tantos cupons quanto necessários, até que seja(m) sorteado(s) o(s) cupom (ns) que esteja(m) 

preenchido(s) com dados legíveis de identificação do consumidor, atribuindo-se, ao(s) cupom (ns) sorteado(s), o(s) 

seguinte(s) prêmio(s): 

 

  1º Sorteio  30/11 

1 01 Fritadeira Elétrica S/Óleo  

2 01 Kit Multiprocessador 5x1   

3 01 Caixa Amplificada Led Bluetooth  

4 01 Forno Elétrico   

5 01 vale compras R$ 500,00 

6 01 Micro-ondas 

7 01 Churrasqueira a gás rotativa com 5 espetos 

8 01 Vale em dinheiro R$ 500,00 

9 01  Smart TV 40"    

10 01 Moto CG 160 Start 

  
2º sorteio   28/12 

1 01 Fritadeira Elétrica S/Óleo  

2 01 Forno Elétrico   

3 01 Kit Multiprocessador 5x1   

4 01 Lavadora Alta pressão   

5 01 Churrasqueira a gás rotativa com 5 espetos 

6 01 vale compras R$ 500,00 

7 01 Vale em dinheiro R$ 500,00 

8 01 Vale em dinheiro R$ 1000,00  

9 01 Smart TV 40” 

10 01 Moto CG 160 Start 



 
 

2.3 - Sem prejuízo da publicidade que o ato de apuração dos contemplados requer, a urna, onde os cupons se 

encontram, deverá ser preservada, restringindo-se o acesso à mesma apenas de pessoas previamente credenciadas 

pela pessoa jurídica mandatária (ACINT).  

2.4 – Condições que invalidam o cupom: Serão sumariamente desclassificados cupons que tiverem sido reproduzidos 

com o objetivo de burlar as disposições norteadoras do presente evento promocionais, que apresentarem defeitos ou 

vícios que impeçam a verificação do direito, aos prêmios por parte do(s) contemplado(s), que constem dados de 

preenchimento incompletos ou inválidos, ou ainda, que não atendam a quaisquer das exigências de participação 

previstas neste Regulamento.  

 

2.5 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS:  

Os prêmios relativos a esta promoção poderão ser visualizados através de fotos ilustrativas pelo site da Acint 

(http://www.acint.com.br/ e na rede social (www.facebook.com/acintnmt e Instagram @acintnmt ) e cartazes que 

estarão expostos nas empresas conveniadas.    

2.6 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO:  

O(s) consumidor (es) contemplado(s) será(ao) notificado(s) por intermédio de telefonema, no prazo máximo de 01 

(uma) semana da apuração, observando-se, para tanto, os dados constantes nos cupons sorteados.  

2.7– ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS:  

Os prêmios serão entregues aos ganhadores no prazo de 60 dias, contados da respectiva data da apuração, na sede da 

Acint Rua: Augusto Scherer, 313, Não-Me-Toque/RS. Caso o Contemplado não resida na cidade de Não-Me-Toque/RS, 

as despesas de deslocamento e alimentação necessárias para recebimento do bem serão arcadas pelo contemplado.  

2.8 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS:  

O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento, por parte do virtual ganhador será de 30 

(trinta) dias contados da respectiva apuração. Não sendo reclamada neste período a Associação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e Serviços de Não-Me-Toque – Acint, promotora da campanha, converterá o(s) prêmio(s) através de 

sorteio para entidades Filantrópicas.  

2.9 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO:  

O (A) Consumidor (a) contemplado (a) na referida campanha, pelo período de 01 (um) ano contados a partir das datas 

das apurações, cederá seu nome, imagem, som e voz, com vistas à divulgação do resultado sem nenhum ônus à pessoa 

jurídica promotora.  

2.10 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS:  

As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da promoção autorizada deverão ser preliminarmente, 

dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à consideração da Diretoria da Acint, 

sendo que não caberá aos participantes da Promoção recurso da decisão tomada. 

2.11 – RECLAMAÇÕES:  

“As reclamações devidamente fundamentadas deverão ser encaminhadas à Associação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e Serviços de Não-Me-Toque – ACINT, para análise da comissão organizadora. 

http://www.acint.com.br/
http://www.facebook.com/acintnmt


 
 

2.12 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

2.13 - Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) cupom original da promoção, desde que atendam os 

requisitos deste Regulamento. Para tanto, basta preencher corretamente seus dados pessoais, endereço, cpf e 

empresa conveniada. 

2.14 - Fica impedido de participar do evento promocional em questão, diretores e colaboradores da entidade 

promotora/mandatária, o controle sobre a observância do cumprimento da regra descrita neste item do Regulamento;  

2.15 - Distribuição gratuita dos prêmios, sem ônus aos contemplados.  

2.16 - Ao participar desta campanha estarão os consumidores concordando tacitamente com todas as disposições 

constantes deste Regulamento;  

 

 

A Diretoria 


