
Regulamento Sorteio de Fim de Ano – Verde Distribuidora 

A Verde Distribuidora, inscrita no CNPJ 02.284.652/0001-84, localizada à Av. Pedro II, 2060. Caiçara. 

BH/MG, sorteará, aos clientes que preencherem as condições constantes nesse regulamento os 

prêmios estabelecidos abaixo. 

Área de Abrangência: todo território nacional 

Período da Promoção/ Período de Participação: 01/11/2021 a 31/01/2022 

Datas dos Sorteios: 04/12/2021, 11/12/2021, 18/12/2021, 23/12/2021, 30/12/2021, 08/01/2022, 

15/01/2022, 22/01/2022, 29/01/2022, 05/02/2022 

Critérios de participação: 

1. Realizar uma compra no valor mínimo de R$1.000,00 (um mil reais) na Verde Distribuidora. 

1.1. a cada múltiplo de R$1.000,00 (um mil reais) o cliente terá direito a mais um cupom. 

1.2. valores menores não são cumulativos e, portanto, não são somados para emissão de 

novo cupom. 

2. Preencher o cupom da promoção com dados solicitados: nome, número de NF ou cupom 

fiscal, telefone. 

2.1. não é permitido aos vendedores preencher cupons para o participante. 

2.2. os cupons podem ser preenchidos a mão, ou por carimbo. 

2.3. os cupons serão entregues pela Verde Distribuidora anexados à nota fiscal (ou cupom 

fiscal) 

3. Depositar o cupom nas urnas localizadas na Verde Distribuidora. 

4. Os participantes poderão concorrer com mais de um cupom, desde que atendam aos 

requisitos deste regulamento. 

Apuração e descrição dos prêmios: 

Data da apuração: 04/12/2021 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 03/12/2021 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 
01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 

P/FERRAM LOTUS 
R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 NIVEL LASER 10M NLV010 
VONDER 

R$215,62 3 

01 MEDIDOR DISTÂNCIA LASER 20M 
VD20 VONDER 

R$128,84 4 



01 SMART TV LED 55” TCL P715 4K 
ANDROID UHD HDR COM WI-FI E 
BLUETOOTH INTEGRADOS 

R$2.659,99 5 

 

Data da apuração: 11/12/2021 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 10/12/2021 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 
01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 

P/FERRAM LOTUS 
R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 NIVEL LASER 20M NLV020 
VONDER 

R$291,73 3 

01 MEDIDOR DISTANCIA LASER 40M 
VD40 VONDER 

R$171,11 4 

01 SMART TV LED 55” TCL P715 4K 
ANDROID UHD HDR COM WI-FI E 
BLUETOOTH INTEGRADOS 

R$2.659,99 5 

 

Data da apuração: 18/12/2021 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 17/12/2021 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 

01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 
P/FERRAM LOTUS 

R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 NIVEL LASER 20M NLV020 
VONDER 

R$291,73 
 

3 

01 MEDIDOR DISTANCIA LASER 40M 
VD40 VONDER 

R$171,11 
 

4 

01 SMART TV LED 55” TCL P715 4K 
ANDROID UHD HDR COM WI-FI E 
BLUETOOTH INTEGRADOS 

R$2.659,99 5 

 

Data da apuração: 23/12/2021 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 17/12/2021 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 



Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 
01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 

P/FERRAM LOTUS 
R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 PARAFUSADEIRA P/GESSO 
MAKITA 220V FS4000 

R$392,43 3 

01 MEDIDOR DISTANCIA LASER 
120M MDV120C VONDER 

R$817,48 4 

01 SMART TV LED 55” TCL P715 4K 
ANDROID UHD HDR COM WI-FI E 
BLUETOOTH INTEGRADOS 

R$2.659,99 5 

 

Data da apuração: 30/12/2021 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 29/12/2021 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 

01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 
P/FERRAM LOTUS 

R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 PARAFUSADEIRA 
GESSO/DRYWALL TC-DY 500 
EINHELL 127V 

R$225,78 3 

01 CAIXA DE SOM BLUETOOTH FLIP 5 
JBL 20W CLASSIFICAÇÃO IPX7 

R$664,99 4 

01 SMARTPHONE MOTOROLA MOTO 
G30 128GB 4G WI-FI TELA 6.5'' 
DUAL CHIP 4GB RAM 

R$1.281,55 5 

 

Data da apuração: 08/01/2022 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 07/01/2022 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 

01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 
P/FERRAM LOTUS 

R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 



01 PARAFUSADEIRA 
GESSO/DRYWALL TC-DY 500 
EINHELL 127V 

R$225,78 3 

01 CAIXA DE SOM BLUETOOTH FLIP 5 
JBL 20W CLASSIFICAÇÃO IPX7 

R$664,99 4 

01 SMARTPHONE MOTOROLA MOTO 
G30 128GB 4G WI-FI TELA 6.5'' 
DUAL CHIP 4GB RAM 

R$1.281,55 5 

 

Data da apuração: 15/01/2022 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 14/01/2022 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 

01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 
P/FERRAM LOTUS 

R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 CAIXA DE SOM BLUETOOTH FLIP 5 
JBL 20W CLASSIFICAÇÃO IPX7 

R$664,99 3 

01 SMARTPHONE MOTOROLA MOTO 
G30 128GB 4G WI-FI TELA 6.5'' 
DUAL CHIP 4GB RAM 

R$1.281,55 4 

 

Data da apuração: 22/01/2022 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 21/01/2022 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 

01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 
P/FERRAM LOTUS 

R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 CAIXA DE SOM BLUETOOTH FLIP 5 
JBL 20W CLASSIFICAÇÃO IPX7 

R$664,99 3 

01 SMARTPHONE MOTOROLA MOTO 
G30 128GB 4G WI-FI TELA 6.5'' 
DUAL CHIP 4GB RAM 

R$1.281,55 4 

 

Data da apuração: 29/01/2022 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 28/01/2022 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 



Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 
01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 

P/FERRAM LOTUS 
R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 MOTO HONDA CG 160 TITAN R$15.190,00 3 

 

Data da apuração: 05/02/2022 

Período de participação da apuração: 01/12/2021 a 04/02/2022 

Local da apuração: Loja. Av. Pedro II, 2060. Caiçara. Belo Horizonte/ MG. 

Prêmios: 

Quantidade Prêmio Valor Ordem do sorteio 

01 CINTO COM 11 BOLSOS COURO 
P/FERRAM LOTUS 

R$30,74 1 

01 NIVEL LASER COM REGUA 15 CM 
LOTUS 

R$25,87 2 

01 MOTO HONDA CG 160 TITAN R$15.190,00 3 

 

Apuração: 

1. A apuração do sorteio será realizada nas dependências da Verde Distribuidora, localizada na 

Av. Pedro II, 2060, bairro Caiçara, BH/MG.  

2. Todos os cupons corretamente preenchidos e depositados na urna estarão concorrendo ao 

sorteio e serão retirados aleatoriamente e sucessivamente até a necessária e correta 

contemplação. 

3. Todos os cupons acumulados de apurações anteriores continuarão depositados nas urnas 

para poderem participar das apurações seguintes.  

4. Os cupons que forem contemplados e validados em cada apuração não retornarão à urna 

para concorrerem novamente.  

5. Em cada apuração será convidada uma pessoa qualquer que atuará como auditor do sorteio, 

sendo responsável por verificar a autenticidade do cupom, verificar se os dados estão 

corretos, devendo ser desclassificados os cupons que não atenderem a tais exigências.  

6. Se caso as informações do cupom estiverem ilegíveis ou o cupom estiver rasurado, ocorrerá 

uma nova apuração dos dados até que o cupom contenha todas as informações solicitadas 

corretamente. 

7. As apurações serão manuais e aleatórias, conforme datas e prêmios acima relacionados.  

Serão realizadas 10 (dez) apurações no decorrer da campanha, sendo 06 (seis) apurações 

contemplando 05 (cinco) sorteados, 02 (duas) apurações contemplando 04 (quatro) sorteados, e 02 

(duas) apurações contemplando 03 (três) sorteados conforme abaixo: 

04/12/2021, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 



sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a Laser 10m NLV010, marca Vonder, 01 (um) 

cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Medidor distância a laser 20m VD20, marca 

Vonder, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) Smart TV Led 55” Tcl P715 

4K Android UHD HDR com Wi-Fi e Bluetooth Integrados, marca TLC. 

11/12/2021, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a Laser 20m NLV020, marca Vonder, 01 (um) 

cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Medidor distância a laser 40m VD40, marca 

Vonder, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) Smart TV Led 55” Tcl P715 

4K Android UHD HDR com Wi-Fi e Bluetooth Integrados, marca TLC. 

18/12/2021, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a Laser 20m NLV020, marca Vonder, 01 (um) 

cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Medidor distância a laser 40m VD40, marca 

Vonder, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) Smart TV Led 55” Tcl P715 

4K Android UHD HDR com Wi-Fi e Bluetooth Integrados, marca TLC. 

23/12/2021, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Parafusadeira p/ gesso FS4000, 220V, marca 

Makita, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Medidor distância a laser 

120m MDV120C, marca Vonder, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) 

Smart TV Led 55” Tcl P715 4K Android UHD HDR com Wi-Fi e Bluetooth Integrados, marca TLC. 

30/12/2021, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Parafusadeira p/ gesso TC-DY 500, 127V, marca 

Einhell, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) Caixa de som Bluetooth 

FLIP 5 20W Classificação IPX7, marca JBL, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 

01(um) Smartphone Moto G30 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.5'' Dual Chip 4GB RAM, marca Motorola. 

08/01/2022, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Parafusadeira p/ gesso TC-DY 500, 127V, marca 

Einhell, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) Caixa de som Bluetooth 

FLIP 5 20W Classificação IPX7, marca JBL, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 

01(um) Smartphone Moto G30 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.5'' Dual Chip 4GB RAM, marca Motorola. 



15/01/2022, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) Caixa de som Bluetooth FLIP 5 20W Classificação 

IPX7, marca JBL, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Smartphone Moto 

G30 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.5'' Dual Chip 4GB RAM, marca Motorola. 

22/01/2022, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus, 01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(uma) Caixa de som Bluetooth FLIP 5 20W Classificação 

IPX7, marca JBL, 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Smartphone Moto 

G30 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.5'' Dual Chip 4GB RAM, marca Motorola. 

29/01/2022, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus,  01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Moto CG 160 Titan, marca Honda. 

05/02/2022, na loja da Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 2060. Caiçara. BH/MG. 

Serão apurados 05 cupons sorteados, sendo 01 (um) cupom sorteado que dará ao titular o prêmio 

de 01(um) Cinto com 11 bolsos em couro para ferramentas, marca Lotus, 01 (um) cupom sorteado 

que dará ao titular o prêmio de 01(um) Nível a laser com régua 15cm, marca Lotus,  01 (um) cupom 

sorteado que dará ao titular o prêmio de 01(um) Moto CG 160 Titan, marca Honda. 

Observações:  

As apurações ocorrerão nos dias, horários e local conforme descrito acima, com a presença dos 

dirigentes da Verde Distribuidora, pessoas convidadas e de livre acesso aos interessados, 

respeitando limite de pessoas e regras de higiene e distanciamento social como forma de prevenção 

à COVID-19. 

Critérios de desclassificação 

1. Não serão considerados os cupons fotocopiados, em branco, ilegível ou que não permitam a 

verificação de sua autenticidade, excluindo automaticamente o participante da promoção 

em caso de comprovação de fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente 

determinados e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas ou equivocadas, 

de acordo com as regras do regulamento da promoção.  

2. Não poderão participar da promoção os diretores, funcionários e terceirizados da Verde 

Distribuidora. 

3. Caso o sorteado de um prêmio já tenha sido sorteado anteriormente no sorteio da mesma 

data, ele será automaticamente desclassificado, de modo que seja sorteado um cliente 

diferente para cada prêmio sorteado naquele dia. 

 

Forma de divulgação do resultado 



A divulgação do resultado dar-se-á através das mídias on-line e off-line utilizadas pela Verde 

Distribuidora, além de comunicação direta aos contemplados por telefone ou demais meios de 

comunicação disponíveis (e-mails, Facebook e WhatsApp).  

Os contemplados serão comunicados sobre sua premiação mediante contato telefônico ou demais 

meios de comunicação disponíveis no prazo máximo de 10 dias à partir da data da apuração do 

sorteio.  

 

Entrega dos prêmios 

A Verde Distribuidora se responsabilizará pela entrega do prêmio ao (à) contemplado(a) em estado 

de novo. Posteriormente, reclamações e garantias ou quaisquer insatisfações concernentes ao 

prêmio deverão ser dirigidas diretamente à empresa fornecedora ou fabricante do mesmo, não 

cabendo à Verde Distribuidora nenhuma responsabilidade com relação a esses aspectos.  

O prêmio, em sua totalidade ou em parte, não poderá ser convertido em dinheiro e/ou trocado, nos 

termos do Art. 15, §5º do Decreto Nº 70.951, de 09/08/1972, e é pessoal e intransferível. Na 

eventualidade do participante ganhador vir a falecer, o prêmio será entregue ao respectivo espólio, 

na pessoa do seu inventariante.  

A Verde Distribuidora não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo oriundo da aceitação 

ou usufruto do prêmio.  

A responsabilidade da Verde Distribuidora com o(a) contemplado(a) se encerrará com a entrega do 

prêmio. Os prêmios serão entregues sem qualquer ônus ao contemplado. As despesas com IPVA, 

Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório, emplacamento e demais taxas até a transferência do 

automóvel e da motocicleta aos seus contemplados serão arcadas pela promotora.  

No momento da entrega do prêmio, o ganhador deverá estar munido de seus documentos pessoais 

(CPF e RG), sendo obrigatória a apresentação destes para fins de cópia reprográfica do documento e, 

ainda, assinar o Termo de Quitação e Entrega de Prêmio em 2 (duas) vias, que deverão ser 

devolvidos assinados à Verde Distribuidora. Servirá tal documento como comprovante de entrega do 

prêmio.  

Conforme Art. 5º do Decreto Nº 70.951, de 09/08/1972, o prêmio será entregue ao titular do cupom 

contemplado ou ao seu representante legal, devidamente autorizado, em até 30 (trinta) dias 

contados da data da apuração, na sede da loja Verde Distribuidora, localizada na Avenida Pedro II, 

2060, Caiçara, Belo Horizonte/MG, que deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus. 

Conforme Art. 6º do Decreto Nº 70.951, de 09/08/1972, quando o prêmio sorteado não for 

reclamado no prazo de cento e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da 

apuração do resultado do concurso ou do término do prazo da promoção, caducará o direito do 

respectivo titular.  

No caso do(a) ganhador(a) ser menor, o prêmio será entregue em nome do(a) contemplado(a), 

sendo meramente representado pelo seu responsável legal, após comprovar tal condição.  

 

Disposições gerais 



Serão distribuídos 44 (quarenta e quatro) prêmios no valor total de R$ 52.303,83 (cinquenta e dois 

mil, trezentos e três reais e oitenta e três centavos) durante o período da campanha.  

Distribuição de cupons aos participantes: das 07h00 do dia 01 de dezembro de 2021 às 17h00 do dia 

31 de janeiro de 2022, no horário oficial de Brasília.  

O(a) ganhador(a) autoriza, desde já, como consequência da conquista do prêmio, que a Verde 

Distribuidora venha utilizar de seu nome, imagem e som de voz, em qualquer um dos meios 

escolhidos, para divulgação desta campanha, pelo período de 01 (um) ano, a partir do seu término 

sem qualquer tipo de pagamento ou ônus.  

O participante se responsabiliza integralmente, nos termos da lei, pela veracidade e exatidão das 

informações prestadas em seu cadastro, de modo que qualquer tentativa de criar falsa identidade, 

idade, endereço eletrônico ou físico, CPF/MF e outros dados que se fizerem necessários, será 

considerada como infração à legislação e aos termos do presente plano e do regulamento.  

O regulamento da campanha estará disponível em nossas redes sociais: Website, Facebook, 

Instagram e material gráfico impresso afixado no balcão de atendimento da Verde Distribuidora, 

com livre acesso ao público.  

No máximo de 08 dias antes das datas de apuração, a Verde Distribuidora fará a comprovação das 

aquisições dos prêmios, buscando com isto dar cumprimento ao disposto no §1º do Art. 15º do 

Decreto Nº 70.951 de 09/08/1972 (comprovação de propriedade dos bens).  

Este regulamento foi elaborado baseado nas regras da Lei Nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados.  

 

Termo de responsabilidade 

Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no 

regulamento da campanha autorizada. 

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

É vedada a apuração por meio eletrônico. 

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos 

contemplados. 

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for 

reclamado no prazo de cento e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da 

apuração do resultado do concurso ou do término do prazo da promoção, caducará o direito do 

respectivo titular. 

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no 

ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal; à exceção das promoções 

comerciais realizadas por concessionária ou permissionária de serviço de radiodifusão, nos termos 

do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971 

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da 

promoção comercial 



As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, 

dirimidas pela promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME 

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas 

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em 

grafia que viabilizem a compreensão e visualização por parte do consumidor participante da 

promoção comercial 

 


