
             

  
REGULAMENTO RASPADINHA/VALE-BRINDE  
 

Trata-se de DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS denominada “Campanha de Mães 

2018”, operação do tipo “vale brinde”, que é realizada pelo Fundo de Promoção e 

Propaganda Coletivas do Shopping da Ilha, CNPJ: 16.739.911/0001-75, Av. Daniel de La 

Touche, Nº 987 | Cohama, CEP: 65074-115 | SÃO LUÍS | MA, a fim de beneficiar todos 

os consumidores que frequentam o Shopping da Ilha. 1. Prazo de execução: 23 dias. 2. 

Inicio e Término: de 28/04/2018 a 20/05/2018 ou enquanto durar o estoque de 

brindes e/ou raspadinhas. 3. Rol de Lojas Aderentes: vide no balcão de trocas, ao 

lado deste Regulamento. 4. Dos Participantes. 4.1. Poderá participar da promoção, 

qualquer cliente, pessoa física, maior de 18 anos, residente e domiciliada em todo o 

território nacional, com a apresentação de documento de identidade original com foto e 

fornecimento das informações de seus dados pessoais (nome, RG, CPF, telefone, 

endereço e e-mail) para preenchimento de cadastro, que efetuar compras 

exclusivamente nas lojas aderentes à esta promoção, mediante qualquer forma de 

pagamento, no período 28/04/2018 a 20/05/2018 ou enquanto durar o estoque de 1266 

prêmios, de segunda a sábado, das 10:00h às 22:00h e domingos e feriados, das 

14:00 às 20:00h. 4.2. A cada R$ 300,00 em notas ou cupons fiscais de compras 

realizadas nas lojas aderentes a esta promoção comercial mediante qualquer forma de 

pagamento, durante o período de 28/04/2018 a 20/05/2018, o consumidor terá o direito 

de retirar um elemento raspável para participar da promoção comercial referida acima.  

4.3.A apuração é instantânea; 4.4. Serão confeccionados 25.000 elementos raspáveis 

em uma única série, dentre os quais apenas 1266 serão contemplados, nos moldes da 

especificação constante do item 8 deste regulamento. 4.5. Os representantes da 

Promotora lançarão no sistema de registro de dados o número da nota fiscal ou cupom 

fiscal apresentado no momento da troca, inutilizando-os para trocas futuras. 4.6. No ato 

da apresentação dos cupons, o saldo remanescente da nota/cupom fiscal que não for 

múltiplo de R$ 300,00, poderá ser acumulado para eventuais trocas futuras. Ex1: Nota 

Fiscal com valor de R$330,00, direito a apenas 1 (um) cupom. O saldo remanescente de 

R$30,00 poderá ser acumulado.  5. Da Desclassificação – Não serão admitidos: (a) 

Solicitar cadastro em nome de terceiro; (b) Utilização de nota fiscal emitida em nome de 

pessoa jurídica; (c) Comprovantes de venda emitidos pela Internet, telefone ou correio; 

(d) Comprovantes de venda cuja transação tenha sido feita fora do período de 

28/04/2018 até às 20h do dia 20/05/2018 (e) Comprovantes de venda de transações 

realizadas fora do Shopping; (f) Reimpressão de comprovantes de venda de 

estabelecimentos comerciais, ou com quaisquer irregularidades, rasuras ou informações 

não verídicas, as quais cancelarão os comprovantes de vendas; (g) Qualquer outro 

documento de compra, exceto para os casos das lojas que promovem a entrega de notas 

fiscais em domicílio. Neste caso, a Mandatária autoriza a apresentação de outro 

documento de compra (ex: pedido de compra ou comprovante de compra), desde que 



             

devidamente carimbado pelo gerente da referida loja. Além disso, serão permitidos 

recibos emitidos pelas agências de turismos situadas no interior do Shopping que tenham 

aderido a esta promoção, os quais serão aceitos; (h) Comprovantes de venda rasurados; 

(i) Comprovantes de venda relativos ao estacionamento; (j) Notas fiscais relativas à 

aquisição de serviços em lojas localizadas no Shopping, tais como: bancos, caixas 

eletrônicos, casas lotéricas, cinemas, estacionamento, eventos infantis, clínicas médicas, 

clínicas odontológicas, planos de saúde, vallet, lava rápido, 

compra/financiamento/consórcio de imóvel, automóvel e moto, bem como quaisquer 

outros serviços que não obtenha nota fiscal com nome do estabelecimento, CNPJ e 

endereço do local do Shopping por força do disposto no artigo 9º do Decreto nº 70.951, 

de 09/8/72. (k) 1ª via dos comprovantes de venda do cartão desacompanhada da 

respectiva nota/cupom fiscal; (l) Também não será permitida a participação de 

funcionários da Associação dos Lojistas do Shopping, do Fundo de Promoção e 

Propaganda do Shopping, funcionários da Administração, das lojas do Shopping, 

proprietários de lojas, funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviços ao 

Shopping e, ainda de quaisquer empresas diretamente envolvidas com esta Campanha e 

seus respectivos funcionários. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser 

acionados, judicial ou extrajudicialmente, pelo promotor da campanha; (m) No caso de 

apresentação de mais de 03 (três) notas e/ou cupons fiscais de compras emitidos 

pela mesma loja, com numeração seqüenciada ou contendo a mesma data de 

emissão o shopping rejeitará as notas; (n) Os participantes serão excluídos 

automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, podendo ainda 

responder por crime de falsidade ideológica ou documental. 6. Descrição detalhada de 

premiação: (a) 520 kits (ingresso + taça personalizada) do show Arena Safadão sendo: 

300 Espaço Prime; 200 Espaço Arena e 20 Espaço Gold. (b) 49 kits (voucher desconto 

R$ 300,00 + taça personalizada) Depyl Action. (c) 20 kits (voucher de 30 dias grátis + 

taça personalizada) Academia Bodytech. *Clientes ativos na Bodytech não podem ativar 

a bolsa. A bolsa não pode ser comercializada, nem trancada. É válida somente para 

clientes maiores de 18 anos. Só poderá ser utilizada para alunos com 90 dias inativos ou 

mais. (d) 5 Kits de Nutrição Bonacure + Faixa de Cabelo Werner (e) 5 kits de Corte de 

cabelo + Faixa de cabelo Werner (f) 260 pingentes de Cristal Swarovski Elements (g) 2 

Copos Canudo Flores PB Imaginarium (h) 5 Batons Make B Mousse Coral do Boticário (i) 

200 Acessórios de cabelo Ateliê Anna Bia, sendo: 50 Trança raiz; 50 Agulha mágica; 50 

Molinhas; 50 Head Band (j) 5 Chaveiros Kenzo Tendresse (k) 2 Chapéus Davidoff 

Tendresse (l) 3 Porta moedas Paco Rabbanne Tendresse (m) 2 Necessaires Paco 

Rabbanne Tendresse (n) 1 Miniatura Jean Paul Gaultier Tendresse (o) 1 Perfume 

Lancôme Tendresse (p) 1 Nécessaire Elie Saab Tendresse (q) 85 Necessaires Sonho 

dos Pés (r) 100 Necessaires La Vertu. 6.2. Os próprios elementos raspáveis 

contemplados com um dos prêmios acima serão retirados nas lojas situadas no interior 

do Shopping da Ilha. Basta o contemplado, munido com um elemento raspável 



             

contemplado, se dirigir à loja correspondente ao prêmio, situada no interior do Shopping 

da Ilha, fornecer o elemento raspável e receber o produto equivalente. O elemento 

raspável será retido pela loja no ato da obtenção do produto equivalente. 7. Local de 

entrega dos prêmios: Os prêmios devem ser retirados com a raspadinha em mãos na 

loja provedora do brinde no interior do Shopping da Ilha, em horário comercial, de 

segunda a sábado, das 10:00 às 22:00 e domingos e feriados, das 14:00 às 20:00. O 

contemplado deverá apresentar o elemento raspável premiado na loja referente ao 

prêmio que fica situada no interior do Shopping da Ilha para obter o produto para o 

qual fora contemplado. 8. Prescrição do direito ao prêmio: conforme o At. 6º do 

Decreto nº 70.951/72, caso o contemplado não reclame o prêmio por um prazo de 180 

dias a contar da data de apuração da promoção comercial, o direito ao prêmio caducará 

e o valor correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no 

prazo de 10 dias. 9. Divulgação da Imagem dos participantes: ao participar da 

promoção, sem nenhum custo adicional, o contemplado autoriza a Empresa Promotora a 

utilizar sua imagem, nome e/ou voz por um período máximo de 12 meses contados da 

data da apuração. 10. Comissão para dirimir dúvidas: as dúvidas e controvérsias 

oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela 

Promotora e persistindo a reclamação, estas deverão ser submetidas à REPCO/CAIXA 

para apreciação e julgamento. As reclamações devidamente fundamentadas poderão ser 

encaminhadas ao órgão local de defesa do consumidor. 11. Local onde o Regulamento 

estará disponível: o Regulamento estará disponível para consulta de todos os 

interessados no balcão da promoção e no site do Shopping. 12. Disposições Gerais: 

12.1. Lojas não participantes: bancos, caixas eletrônicos, casas lotéricas, cinemas, 

estacionamento, eventos infantis, clínicas médicas, clínicas odontológicas, planos de 

saúde, vallet, lava rápido, compra/financiamento/consórcio de imóvel, automóvel e moto, 

bem como quaisquer outros serviços que não obtenha nota fiscal com nome do 

estabelecimento. 12.2. O número do Certificado de Autorização emitido pela CAIXA 

constará, obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo material utilizado na 

divulgação da Promoção, bem como no impresso raspável a ser utilizado na promoção e 

no Regulamento. 12.3. A Empresa Promotora enviará a CAIXA, antes do início da 

promoção, o comprovante de propriedade dos prêmios. 12.4 Os produtos como: 

medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, 

bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados não poderão participar desta promoção 

conforme veto do Art. 10º do Decreto nº 70.951/72. 12.5. A premiação deverá ser livre e 

desembaraçada de qualquer ônus para os contemplados. 12.6.  A prestação de contas, 

após o encerramento da promoção, deverá ser encaminhada a CAIXA dentro do prazo 

legal estabelecido na Portaria nº 41, de 2008, sob pena de descumprimento do plano de 

operação. 12.7. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para 

solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção. 12.8. 

Em caso de fraude comprovada, os participantes deverão devolver o prêmio intacto ou o 



             

seu valor em moeda nacional, podendo ainda responder por crime de falsidade 

ideológica ou documental.  12.9 Para esclarecimentos adicionais, poderá ser consultado 

este Regulamento através do site  www.shoppingdailha.com.br ou pessoalmente na 

Administração ou através do fone (98) 3311-8323. CERTIFICADO DE 

AUTORIZAÇÃO CAIXA - Nº 2-5617/2018. 
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