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ARROZ VASCONCELOS 

 

  

1. O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer regras, normas e condições relativas ao evento 

Promoção “Gente que Faz Vasconcelos - 2018” – primeira parte -, que é uma promoção realizada pela 

VASCONCELOS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, nome fantasia Arroz Vasconcelos, 

localizado na cidade de Araguari/MG, na Rodovia BR 050, s/nº, km 43, Distrito Industrial, CEP: 38446-232.  

  

2. Aplicação  

Esta promoção se destina apenas a cliente pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos e, necessariamente, portador 

de RG e CPF próprios; não se aplica a cliente pessoa jurídica. Pelo simples ato de participar, o participante estará 

concordando com todas as condições aqui estipuladas.  

  

3. Validade e Abrangência 

3.1- Esta promoção terá início em 12/11/2018 e término em 30/11/2018, considerando que ocorrerá 1 show 

musical, no Center Convention, do cantor Daniel no dia 08/12/2018. 

3.2 - A apresentação/show será previamente agendada, no entanto, em decorrência de força maior, caso fortuito 

ou qualquer outro ato que importe no cancelamento, impedimento ou interrupção da apresentação, poderá 

haver cancelamento definitivo do show ou alteração do horário e/ou até mesmo da data do mesmo, não se 

responsabilizando o Arroz Vasconcelos por eventuais danos causados ao público em decorrência destas 

possibilidades. 

3.3 – O horário previsto para o início da apresentação/show será às 20h, podendo tal horário ser estendido a 

critério da organização do evento. O Arroz Vasconcelos não se responsabiliza por atrasos dos artistas ou 

participantes, estes últimos cientes de que eventuais atrasos não acarretarão em adiamento ou atraso do início 

dos shows e nem em trocas de seus ingressos para apresentações subsequentes. 

 

4. Mecânica 

A partir de 12 de novembro de 2018 - observadas as demais regras abaixo -, o Participante que realizar compras 

de pacotes de Café Vasconcelos no período de 12/11/2018 a 30/11/2018, na quantidade mínima global de 02 

(dois) quilos no Supermercado Cristo Rei Ltda. – Avenida Brasil, 2400, N. S. Aparecida, Uberlândia-MG, CEP: 

38400-718 –, terá direito a um par de ingressos para assistir ao show no Setor C do Center Convention (parte 

anterior); o Participante que realizar compras de pacotes de Café Vasconcelos na quantidade mínima global de 

04 (quatro) quilos no Supermercado Cristo Rei Ltda., terá direito a um par de ingressos para assistir ao show no 

Setor B do Center Convention (parte mediana); e o Participante que realizar compras de pacotes de Café 

Vasconcelos na quantidade mínima global de 06 (seis) quilos no Supermercado Cristo Rei Ltda., terá direito a um 

par de ingressos para assistir ao show no Setor A do Center Convention (parte frontal) conforme descrito no 

croqui anexo ao presente regulamento.  

  

4.1 - Local de troca dos cupons ou notas: As trocas dos cupons ou notas fiscais, nas quantidades acima, deverão 

ser procedidas pelo Participante no Balcão de Trocas específico e identificado da promoção, localizado no 

Supermercado Cristo Rei Ltda - Avenida Brasil, 2040, Aparecida, Uberlândia-MG, CEP: 38400-718 - em frente ao 

balcão de Atendimento ao Cliente. 

 

4.2 - Períodos de troca dos cupons ou notas – O participante deverá trocar as notas fiscais ou cupons fiscais pelos 

ingressos/convites no seguinte período e mediante as seguintes regras: 
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a) de 12/11/2018 a 30/11/2018, das 8h às 20h de segunda a sábado, e domingos das 8h às 13h, o qual dará direito 

a dois ingressos para o show musical do cantor Daniel no dia 08/12/2018; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – São válidos para troca apenas os cupons fiscais emitidos no período de 12/11/2018 a 

30/11/2018. 

  

4.3 - Os cupons ou notas fiscais podem ser acumulativos até atingirem a quantidade de 02 (dois) quilos de Café 

Vasconcelos (dois ingressos para o Setor C), a quantidade de 04 (quatro) quilos de Café Vasconcelos (dois 

ingressos para o Setor B) ou a quantidade de 06 (seis) quilos de Café Vasconcelos (dois ingressos para o Setor A), 

porém as respectivas datas das compras e datas dos cupons e notas fiscais deverão estar obrigatoriamente dentro 

do período estabelecido para trocas para cada show específico. Sendo 02 (dois) convites para o show específico 

por CPF e por cliente, enquanto durarem os estoques de convites (ou seja, cada cliente e CPF somente poderá 

receber dois convites para cada o show). Uma mesma nota fiscal ou cupom fiscal, independentemente de seu 

valor, não poderá ser utilizada para obtenção de mais de dois ingressos.  

  

4.4 - Serão no total 2.100 convites/ingressos por show (capacidade limite de cada show); assim, caso, quando o 

cliente tentar efetuar a troca, já tenha sido atingido este limite, não terá o mesmo direito ao convite. Fica 

ressalvado que o Arroz Vasconcelos terá, prioritariamente, o direito de reservar até 30% (trinta por cento) do 

total das vagas/convites de cada show para atendimento aos seus funcionários, parceiros e/ou imprensa, a seu 

exclusivo critério e que se resguarda no direito de encerrar as trocas ao esgotarem os ingressos. 

  

4.5 - Não haverá, em hipótese alguma, emissão pelo Arroz Vasconcelos de 2ª via do cupom/ingresso trocado, 

devendo o cliente se valer de todo cuidado necessário para que não perca, extravie e/ou inutilize o 

cupom/ingresso trocado, sob pena de não participar do respectivo show.  

  

4.6 - Não será concedido ou permitido ao Participante trocar ingresso do Setor C por ingresso do Setor B, ou vice-

versa, mesmo que haja complementos de notas ou cupons fiscais da diferença, ou quaisquer outras 

possibilidades.  

  

4.7 – O Participante, fica esclarecido, que se fizer compras iguais ou acima de 06 (seis) quilos de Café Vasconcelos 

terá direito unicamente a dois ingressos para o show no Setor A, ou no Setor B, ou no Setor C caso assim prefira, 

mas não terá direito a ingressos acumulados em dois ou mais setores. 

  

5. Para a troca do cupom fiscal ou da nota fiscal pelos ingressos, o cliente deverá preencher ficha cadastral com 

informações pessoais: nome, documento de identidade, CPF, endereço eletrônico e/ou endereço residencial, 

telefone de contato, sendo que serão válidos somente os cadastros preenchidos em todos os seus campos e que 

possibilitem a verificação de sua autenticidade. 

Obrigatoriamente o cliente deverá apresentar no Balcão de Trocas referidos documentos originais. 

  

5.1 - Não serão válidos: a) recibos; b) nota fiscal emitida pela internet; c) nota fiscal cuja transação não tenha sido 

efetuada durante o período da promoção; d) nota fiscal de outras lojas, que não seja o Supermercado Cristo Rei 

Ltda.; e) reimpressão ou cópia da segunda via. Quaisquer irregularidades, rasuras ou informações não verídicas 

cancelarão a nota fiscal ou cupom fiscal. f) visando a absoluta e inquestionável transparência e credibilidade da 

promoção junto aos consumidores em geral do Arroz Vasconcelos e do Supermercado Cristo Rei, os(as) 
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acionistas/sócios(as) dos mesmos, os gerentes e/ou funcionários das lojas ou empresas, e/ou respectivos 

cônjuges e/ou parentes) não poderão participar desta promoção “compre e ganhe” com a finalidade de 

receberem convites.  

  

6 - Efetuada a troca do brinde/convites, as notas ou cupons fiscais apresentados pelo portador receberá um 

carimbo com inscrição que o cliente já participou da promoção, sendo devolvida ao participante, que não poderá 

mais utilizá-la para os fins desta ação “compre e ganhe”, mesmo com eventual existência de saldo remanescente. 

  

7. A promoção é limitada a 02 (dois) convites/ingressos para o show específico da promoção, por CPF e por cliente 

em compras iguais ou superiores a 02 quilos de Café Vasconcelos (dois ingressos para o Setor C) ou 04 quilos de 

Café Vasconcelos (dois ingressos para o Setor B) ou 06 quilos de Café Vasconcelos (dois ingressos para o Setor A). 

  

8. Condições de troca das notas ou cupons fiscais pelos ingressos: para a troca do cupom ou nota fiscal pelo 

convite/ingresso, 2 (dois) para o show específico da promoção, o cliente deverá apresentar o cupom ou nota 

fiscal da compra no balcão de trocas no Supermercado Cristo Rei (as datas das compras e dos cupons ou notas 

fiscais devem estar dentro do período previsto neste regulamento para troca por ingresso do show), munido 

também do documento de identidade e CPF próprios; b) Serão disponibilizados 2.100 convites/ingressos, para os 

clientes que comparecerem no balcão específico acima mencionado e promoverem as trocas dos cupons ou notas 

fiscais no período delimitado para o show, de acordo com a disponibilidade; devendo ser respeitada também a 

limitação de 504 ingressos para o Setor C; e ficando também ressalvado que o Arroz Vasconcelos terá, 

prioritariamente, o direito de reservar até 30% (trinta por cento) do total das vagas/convites/ingressos de cada 

show para atendimento aos seus funcionários, parceiros e/ou imprensa, em quaisquer dos setores que vier a 

empresa a definir. Ou seja, o número de convites é limitado e será devido apenas aos primeiros clientes que 

promoverem as trocas no stand/balcão específico, para cada show específico. O Arroz Vasconcelos se resguarda 

do direito de alterar as quantidades específicas para cada setor, conforme demanda ou algum motivo de força 

maior. 

  

9. Deverão ser observadas pelos participantes as normas de respeito, boa conduta e urbanidade. Caso algum dos 

participantes for encontrado em atitude contrária à ordem, aos bons costumes e à segurança, será convidado a 

se retirar do show, a fim de que seja preservada a paz e o sossego das demais pessoas presentes no evento. Não 

é permitida a entrada com alimentos e bebidas em geral no Center Convention. Não é permitida a entrada de 

animais. Em relação aos menores de idade, deverão ser respeitadas as normas impostas pela Lei Federal nº 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

  

10. Será automaticamente excluído desta promoção o participante que: (i) tentar fraudar ou burlar qualquer 

regra, norma ou condição estabelecidas neste Regulamento; (ii) descumprir qualquer condição estipulada neste. 

  

10.1 - A troca pelos ingressos somente poderá ser realizada pelo titular do CPF, devidamente comprovado. Não 

será permitida a troca por terceiros, a não ser que tenham um instrumento de procuração do titular do CPF, 

específica para tais fins, com assinatura e firma reconhecida em cartório;  

10.2 - Serão consideradas evidências de fraude, caso o Arroz Vasconcelos identifique: (i) apresentação por cliente 

de cupons ou notas fiscais sequenciais; (ii) tentativa de troca por sócios de empresas, por funcionários de 

empresas envolvidas, ou por familiares de qualquer destas pessoas referidas (e/ou respectivos cônjuges e/ou 

parentes); (iii) etc. Estes são apenas exemplos, pois terá o Arroz Vasconcelos direito de apurar e definir situações 
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em que ele entenda que está havendo tentativa de burlar as regras da promoção, e não aceitar as trocas. Tudo a 

exclusivo critério e julgamento do Arroz Vasconcelos.  

10.5 – Todas as normas, regras e/ou pormenores deste regulamento, deverão ser, rigorosa e fielmente 

observadas, respeitadas e seguidas pelos clientes, funcionários, por sócios de empresas envolvidas, ou por 

familiares (e/ou respectivos cônjuges e/ou parentes) de qualquer destas pessoas referidas. 

 

11. O ARROZ VASCONCELOS reserva o direito de utilizar o nome, voz e imagem dos PARTICIPANTES ou 

consumidores em geral, sem qualquer ônus, para fins exclusivos de divulgação desta ação promocional ou futuras 

publicidades da empresa, e os dados de cadastro da promoção para fins exclusivos de ações de mailing da 

empresa, o que desde já fica autorizado pelos mesmos, como condição para participar da presente promoção e 

ação, como forma de adesão.  

  

12. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça a participação ou o uso e gozo do voucher ou 

convite, o Participante reconhece que não existe qualquer responsabilidade por parte do Arroz Vasconcelos e 

também que não será devida qualquer indenização ou ressarcimento. O Arroz Vasconcelos estará tão somente 

promovendo a ação e entregando os convites para o Show nos moldes definidos neste regulamento, não havendo 

por parte dele nenhuma responsabilidade quanto a cancelamento (por qualquer motivo que seja) ou defeito, 

irregularidade ou qualidade do produto, evento, show, serviços e quanto a quaisquer circunstâncias, danos ou 

incidentes que ocorram durante e/ou após a entrega do convite/ingresso, relativamente ao cliente ou terceiros.  

  

12.1. Forma de Divulgação da Promoção Comercial: A divulgação desta promoção será feita por meio de peças 

no interior do Supermercado Cristo Rei, internet, assessoria de imprensa e/ou mídia externa, a critério do Arroz 

Vasconcelos. O Arroz Vasconcelos se resguarda no direito de encerrar as trocas de ingressos mediante o 

esgotamento dos mesmos, comprometendo-se a informar nas mídias em até 2 dias úteis. 

12.2 Entrega dos convites: Os convites/ingressos serão entregues/trocados no Supermercado Cristo Rei, 

durante o horário comercial, nos dias, períodos e formas retro descritos. Deve ser apresentado, na retirada do 

ingresso e na entrada do show o documento de identidade ou CPF do Participante, conforme exigências acima. 

12.3. O ingresso só poderá ser retirado/trocado pelo próprio Participante e comprador (notas ou cupons fiscais).  

12.4 Ao aderir e participar do “GENTE QUE FAZ VASCONCELOS - 2018”, o participante estará, automaticamente, 

autorizando, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso gratuito 

e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem e sua voz, através de fotos, arquivos e/ou meios 

digitais ou não, digitalizadas ou não, bem como em cartazes, filmes e/ou vídeo clipes, spots, jingles e/ou vinhetas, 

em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio jornal, cartazes, faixas, 

outdoors, mala-direta e na internet, para ampla divulgação da promoção e/ou publicidade, com exclusividade, 

sem que tal autorização signifique, implique e/ou resulte em qualquer obrigação de divulgação, nem de 

pagamento, concordando ainda, inclusive, em assinar eventuais recibos e instrumentos neste sentido e para tal 

efeito, sempre que solicitado pelo Arroz Vasconcelos, individual ou conjuntamente consideradas. 

12.5. Caso o participante não concorde com o disposto no item 11 acima (ou qualquer outra regra deste 

regulamento), deverá informar aos responsáveis pela organização do “GENTE QUE FAZ VASCONCELOS - 2018”, 

por escrito e no prazo de até 02(dois) dias antes do respectivo show, sua não adesão/concordância. O silêncio do 

Participante será entendido como aceitação tácita. 

12.6 Considerações Gerais: É proibida a conversão dos ingressos/prêmios/convites em dinheiro, bem como não 

é permitida a cessão, transferência ou endosso do convite a terceiros. 
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13. Não poderão ser utilizados e participar cupons ou notas fiscais adquiridas nas operações de produtos vedados 

pelo artigo 10º do Decreto 70951/72 sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício 

ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. 

  

14. Caso haja mais de uma promoção “compre e ganhe” ou outra modalidade de promoção, promovida pelo 

Arroz Vasconcelos ou pelo Supermercado Cristo Rei, simultânea ou no mesmo período da presente promoção, 

total ou parcialmente, uma nota fiscal ou cupom fiscal somente poderá ser utilizada pelo consumidor em uma 

das promoções. 

  

15. O ato de adesão ao presente regulamento caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral pelo 

Participante de seus termos e condições e serve como declaração de que o mesmo não tem qualquer embargo 

fiscal, legal ou outro que o impeça de receber ou de usufruir o ingresso estabelecido e concorda que, pelo simples 

ato de promover esta promoção, o ARROZ VASCONCELOS não se torna responsável por qualquer dano ou prejuízo 

pela aceitação do prêmio ou pela participação na Promoção. 

  

16. O ARROZ VASCONCELOS designará uma Comissão Julgadora para esta promoção à qual caberá dirimir todas 

as dúvidas e casos omissos e cujas decisões serão irrecorríveis. 

  

17. Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão analisados pela 

Comissão Julgadora, cuja decisão será soberana e irrecorrível. 

  

18. Fica eleito o Foro da Comarca de Araguari/MG., para dirimir todas as questões relativa à presente promoção 

e evento, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

19. O presente REGULAMENTO poderá ser alterado e/ou o evento suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por 

motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle do ARROZ 

VASCONCELOS, individual ou conjuntamente consideradas, e que comprometa a realização do “GENTE QUE FAZ 

VASCONCELOS - 2018”, no todo ou em parte, de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução 

como originalmente planejado. 

 

 

 

 

  


