
REGULAMENTO DO CONCURSO: A ser impresso diariamente no jornal A Notícia 

no período de 14/01/2013 a 10/06/2013 

 

EMPRESA MANDATÁRIA: 

Razão Social: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A 

Endereço: Rua Caçador, n.º 112, Cep: 89203-610 Bairro: Atiradores, Joinville/ SC 

Inscrição no CNPJ/MF/N°.92.821.701/0057-64  Insc. Estadual: 255313543  

Email: aniversariopremiado@anoticia.com.br 

Fone: (47) 3419-2000 

Fax: (47) 3419-2055 

 

EMPRESA ADERENTE: 

Razão Social: LOJAS SALFER S/A. 

Endereço: Rua Rui Barbosa, n.º 1.300, Bairro: Distrito Industrial, Joinville/SC. 

Inscrição no CNPJ/MF/N°. 84.683.432/0001-34  

 

DATA DO INÍCIO E TÉRMINO: 14/01/2013 a 29/06/2013 

 

MECÂNICA: Os assinantes do Jornal A Notícia que estiverem com a assinatura ativa e 

adimplente poderão participar da campanha, durante o período de 14/01/2013 a 

29/06/2013, para o sorteio de prêmios. Os cupons estarão impressos diariamente no 

Jornal A NOTÍCIA e serão depositados em urnas instaladas nas Lojas Salfer (empresa 

aderente) para a campanha, bem como na urna instalada na sede da empresa 

mandatária. A relação das lojas Salfer (empresa aderente) onde as urnas estarão 

instaladas consta em anexo, Anexo I. 

 

A promoção terá duração de 148 (cento e quarenta e oito) dias. 

 

Além das urnas instaladas nas lojas Salfer, conforme Anexo I, também estará disponível, 

na sede da empresa mandatária 01 (uma) urna para recebimento dos cupons enviados 

pelo correio dos participantes assinantes do Jornal em cidades que não existam Lojas 

Salfer.  
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Uma vez de posse do cupom de participação, o(a) participante(a) deverá preenchê-lo com 

seus dados legíveis de identificação, a saber: nome, endereço completo, nº , Cidade, 

Carteira de Identidade, CPF, nº de telefone para contato e responder corretamente a 

pergunta “Qual o jornal que ao completar 90 anos premia o seu leitor”?  

 

 (   ) Jornal A Notícia  (   ) Outros 

  

O presente evento promocional será definido mediante 03 (três) apurações abertas ao 

público, que ocorrerão nos dias 23/02/2012, 13/04/2013 e 29/06/2013, sempre às 12:30h, 

tendo como local sede da RBS TV Joinville, na Rua: Pastor Guilherme Rau, 250, Bairro 

Saguaçu, Joinville/SC, que estará com livre acesso a todos os interessados. Todas as 

apurações serão realizadas a partir de uma urna centralizadora, com retirada manual e 

aleatória, sendo contemplados cada cupom com 01 (um) prêmio. 

 

APURAÇÕES: 

 23/02/2013 às 12:30h, tendo como local de apuração a sede da RBS TV Joinville, na 

Rua: Pastor Guilherme Rau, 250, Bairro Saguaçu, Joinville/SC 

 

 13/04/2013 às 12:30h, tendo como local de apuração a sede da RBS TV Joinville, na 

Rua: Pastor Guilherme Rau, 250, Bairro Saguaçu, Joinville/SC 

 

 29/06/2013 às12:30h, tendo como local de apuração a sede da RBS TV Joinville, na 

Rua: Pastor Guilherme Rau, 250, Bairro Saguaçu, Joinville/SC 

 

Os cupons retirados da urna centralizadora serão contemplados cada 1 (um) cupom com 

1 (um) prêmio, nesta ordem: 

  

 Sorteio do dia 23/02/2013  (2 cupons)  

 

2 (dois) pacotes de  viagens, a escolha do contemplado, no valor de 15.000,00 (quinze mil 

reais) cada, sendo o destino e o número de pessoas para usufruírem definidos pelo 

contemplado. Nos pacotes de viagens constarão, obrigatoriamente, hospedagens, 01 

(uma) refeição diária e traslados. 



 

Para concorrer a esta apuração os cupons devem ser depositados até o 04/02/2013. 

 

 Sorteio do dia 13/04/2013 (1 cupom) 

01 (um) mobiliário e equipamentos eletrônicos contendo os itens previstos em anexo - 

Anexo III, no valor de R$ 17.408,80 (dezessete mil, quatrocentos e oito reais e oitenta 

centavos).  

 

Para concorrer a esta apuração os cupons devem ser depositados até o dia 25/03/2013. 

 

 Sorteio do dia 29/06/2013 (1 cupom) 

1 (um) veículo Toyota Etios, modelo 2013, ano 2013, no valor de R$ 29.990,00 (vinte e 

nove mil novecentos e oitenta reais). 

 

Para concorrer a esta apuração os cupons devem ser depositados até o dia 10/06/2013. 

Durante o período da promoção os prêmios da apuração do dia 23/02/2013 e do dia 

29/06/2013 serão exibidos na sede operacional da empresa promotora: Jornal A Notícia 

– Rua: Caçador, n.º 112, Bairro Atiradores, Joinville/SC e o prêmio da apuração do dia 

13/04/2013 será exibido nas lojas Salfer (empresa aderente). 

 

Ao todo, a promoção irá distribuir 04 (quatro) prêmios, sendo 02 (dois) prêmios no 

primeiro sorteio, 01 (um) prêmio no segundo sorteio e 1 (um) prêmio no terceiro sorteio. 

 

Valor Total do(s) Prêmio(s)..................................R$ 77.398,80 

 

Cada participante poderá concorrer com mais de 01 (um) cupom original da promoção. 

Para tanto basta preencher com seus dados pessoais. 

 

Os cupons contemplados e os cupons não contemplados em cada uma das 03 (três) 

apurações serão sempre devolvidos à urna para participação na próxima apuração.  

 



A empresa promotora providenciará cópia dos cupons contemplados em cada uma das 

apurações e retornará os cupons originais para a urna no intuito de que estes participem 

novamente das próximas apurações. 

 

Local de entrega dos prêmios: Os prêmios serão entregues sem ônus algum, no 

endereço do contemplado informado no cupom de participação. 

 

Prazo para entrega dos prêmios: 20 (vinte) dias após a data de cada apuração. 

 

Prazo de retirada (caducidade): é de 180 dias contados da data de cada uma das 

apurações, 23/02/2013, 13/04/2013 e 29/06/2013, respectivamente. Não sendo reclamado 

neste período, a pessoa jurídica promotora converterá o valor do prêmio correspondente 

em moeda corrente, recolhendo o montante aos cofres do tesouro nacional, como renda da 

união, no prazo subsequente de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 6º do Decreto nº 70.951 

de 09/08/72. 

 

Não poderão participar do evento promocional em questão, dirigentes, funcionários e sócios 

da RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A. e LOJAS SALFER S/A. No momento da 

apuração dos cupons sorteados os nomes dos contemplados serão confrontados com uma 

lista contendo nome dos dirigentes, funcionários e sócios da RBS - ZERO HORA EDITORA 

JORNALÍSTICA S/A. e das LOJAS SALFER S/A.  

 

Obrigatoriamente, cada contemplado deverá apresentar no recebimento do seu prêmio 

documento de identidade e CPF. O prêmio somente será entregue ao próprio premiado ou a 

terceiro desde que procuração por instrumento público outorgue poderes para tanto. No 

caso do premiado ser menor de idade, o prêmio será entregue ao responsável, mediante 

apresentação de certidão de nascimento do menor e documentos de identidade e CPF dos 

responsáveis. Nesse caso o prêmio será entregue em nome do menor. 

 

O participante contemplado cederá seu nome, imagem e voz, com vistas a divulgação do 

resultado sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. O prazo para a utilização da 

imagem do contemplado é de no máximo 1 (um) ano. 



 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores- participantes da 

promoção autorizada deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos 

organizadores – Fone : (47) 3419-2000 e, posteriormente, submetidas a  Centralizadora de 

Promoções Comerciais  - Caixa Econômica Federal. Caso o participante deseje, as 

reclamações devidamente fundamentadas poderão ser dirigidas diretamente ao PROCON da 

sua cidade - Fone: 1512  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


