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REGULAMENTO PROMOÇÃO  

FESTIVAL DE PRÊMIOS NA SUINOFEST 

 

1. Promoção válida na cidade de Encantado/RS, no período de 09/06/17 a 

18/06/17, realizada pela Lume Organização de Eventos, com sede na Rua Padre 

Anchieta, 1511 sala 205, Centro – Encantado/RS inscrita no CNPJ nº 

09.142.121/0001-42 

 

2. Para participar da promoção Festival de Prêmios na Suinofest, no período de 

09, 10, 11 e 16, 17 e 18/06/17, os visitantes devem participar do salão 

gastronômico e realizar compras nos estandes do Festival de Compras e na praça 

de alimentação da Suinofest 2017. Cada R$ 50,00 em compras dá direito a 1(um) 

cupom.  

 

3. O cupom deverá ser preenchido com seus dados pessoais (Nome, Telefone, 

Cidade) e responder a pergunta da promoção: “Qual evento sorteia um Festival de 

Prêmios?”. Opções de resposta: Suinofest ou Outros. Dados incorretos, ou não 

informados desclassificam o participante.  

 
 

4. Os cupons deverão ser depositados em urna localizada no estande da rádio 

Onda FM, localizada na entrada do Festival de Compras da Suinofest, até as 

16h45min para participar da apuração às 17h do dia 11/06/17. Após esse horário, a 

urna será lacrada e somente será reaberta na realização da respectiva apuração, 

que ocorrerá no mesmo horário do dia 18/06/17. Os cupons serão acumulados de 

uma apuração para outra. Os cupons contemplados deverão ser fotocopiados, e 

retornados às urnas para participar das demais apurações, conforme o Artigo 3º da 

Portaria 41.Os cupons depositados na urna nos dias 09, 10 e 11 de junho (primeiro 

final de semana do evento), e que participarem do sorteio do dia 11 de junho, 

também participarão dos sorteios realizado no dia 18 de junho. 

 

5. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 

sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de 

estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. 

 

6. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – 

Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72. 
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7. Não poderão participar da promoção Lume Organização de Eventos Ltda. A 

empresa promotora providenciará a consulta por meio do banco de dados no 

momento da apuração. 

 
8. Forma de apuração: os cupons recebidos serão encaminhados para o local da 

apuração e colocados em recipiente centralizador. Desse recipiente, serão retirados 

aleatoriamente, tantos cupons quantos forem necessários em igualdade com o 

número de prêmios a distribuir. 

 
9. Local, data e horário da apuração: Os cupons deverão ser depositados na urna 

até as 16h45min para participar do sorteio no domingo, dia 11/06/17 às 17 horas e 

no dia 18/06/17 também deverão estar depositados na urna até as 16h45min para 

participar do sorteio às 17 horas. Local do sorteio: nas dependências do palco do 

Espaço Cultural da Suinofest localizado no parque João Batista Marchese (Estrada 

dos Imigrantes, nº 500, Bairro Lambari) em Encantado/RS, com livre acesso aos 

interessados. A empresa comprovará a propriedade dos prêmios em até 08 (oito) 

dias antes da data da apuração, de acordo com o Art. 5º do Decreto 70.951/72. 

 
10. O resultado da promoção será divulgado em pelas rádios Onda FM e 

Encantado AM, Jornal Opinião e também no Facebook da Onda FM e do Festival 

de Compras da Suinofest. Os contemplados serão comunicados pela empresa 

através de telefonema.  

 
11. Os prêmios serão exibidos no estande da Lume Eventos, no Festival de 

Compras da Suinofest. 

 
12. Prêmios:  

11 de junho de 2017 às 17 horas: 

1º sorteio CELULAR GALAXY J5 DUOS SAMSUNG modelo SM-J500MZDZZ DOU (01 

unidade) 

2º sorteio TELEVISOR LED 40” FULL HD PANASONIC modelo TC-40D400B (01 

unidade) 

 

18 de junho de 2017 às 17 horas: 

1º sorteio CELULAR GALAXY J5 DUOS SAMSUNG modelo SM-J500MZDZZ DOU (01 

unidade) 

2º sorteio NOTEBOOK DUAL CORE ACER modelo SSD32G AOI-431-C3WF CIN (01 

unidade) 
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3º sorteio TELEVISOR LED 43” SMART/FU LG modelo 43LH5700 (01 unidade) 

 

13. Os prêmios serão entregues sem ônus aos contemplados, no ato do sorteio na 

Suinofest 2017 ou até 30 dias após a data do sorteio. O vencedor receberá o 

prêmio portando carteira de identidade e CPF. 

 

14. Anexo ao plano de operação, está a lista de empresas aderentes. 

 

15. Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja reclamado no 

prazo de 180 dias contados a partir da data da apuração, caducará o direito do 

respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela empresa ao Tesouro 

Nacional como Renda da União, no prazo subseqüente de 10 (dez) dias conforme 

art. 6º do Decreto 70.951/72.  

 

16. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz 

exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 

ano a partir da data de apuração. 

 
17.  A simples participação implicará na aceitação total e irrestrita, pelos 

participantes, de todos os itens deste regulamento. 

 

18. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores 

participantes da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus 

respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO. 

 

19. O PROCON local, bem como os órgão conveniados, em cada jurisdição 

receberão as reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores 

participantes. 

 

20. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA –  

      Certificado de Autorização CAIXA  6-XXXX/2013. 

 

 

 

_________________________________ 

Rafael Luiz Fontana 

Lume Eventos Ltda 


