PROMOÇAO DE INCREMENTO DE VENDAS DO
COMÉRCIO DE TRÊS RIOS- “GASTRONOMIA ENTRERIOS”
Sintonizado nas novas tendências e no papel social das empresas, o comércio de Três
Rios, representado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios – Sicomércio, em
parceria com a rádio 107,3, Jovem Pan e Rádio Três Rios, TV5 e TV3 e o Entre Rios Jornal,
vem empreender esforços no sentido de realizar uma ação que congregue o fortalecimento
do comércio da cidade de Três Rios, através de campanha de incremento de vendas,
aproveitando o evento Gastronomia Entre-Rios, em três pilares: Lojista, Comerciário e
Cliente.
Art. 1º - DO OBJETIVO E DO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA:
Esta é uma Campanha de Incremento de Vendas do Sicomércio Três Rios que será
realizada no período de 29/09/2017 a 30/09/2017, visando envolvimento do comércio
varejista local, no evento Gastronomia Entre-Rios, através de campanha promocional de
incremento de vendas, para as empresas do comércio associadas efetivos ao Sindicato do
Comércio Varejista de Três Rios, exceto Supermercados, Mini Mercados, Mercearias, Lojas
de Departamentos, Restaurantes, Profissionais Liberais, e Prestadores de Serviços em
Geral.
Art. 2º - Da adesão à campanha:
Para adesão à campanha, a empresa obrigatoriamente deverá ser associada efetiva ao
Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios, bem como, estar em dia com as
Mensalidades Sociais.
Parágrafo Primeiro: para que a empresa não associada possa participar da
campanha, a mesma deverá pagar valor equivalente a um ano de Mensalidade
social.
Parágrafo Segundo: o credenciamento dará ao Lojista o direito de receber 2
cartazes no formato A3, para identificação de empresa participante da campanha.
Parágrafo Segundo: Caso haja interesse de materiais, com quantidade superior ao
disponibilizado, a empresa participante da campanha poderá comprar diretamente
no Sicomércio Três Rios.

Art. 3º - DA PREMIAÇÃO
3.1 – Cliente/consumidor: 200 vales compras no valor de R$100,00 (Cem Reais), cada.
3.2- Vendedor: 100 vales compras no valor de R$150,00 (Cento e Cinquenta Reais), cada.
3.3- Lojista: R$4.500,00, sendo: 1º lugar: R$2.000,00; 2º lugar: R$1.500,00 e 3º lugar:
R$1.000,00.
Art. 4º. Do local, dia e horário da realização do sorteio:
4.1- CLIENTE: Serão realizadas Blitz das rádios Jovem Pan e Rádio Três Rios, nos dias
29/09/17 e 30/09/17.
4.2- VENDEDOR: Serão realizados sorteios dos cupons, dos vendedores depositados na
urna que ficará localizada na sede do Sicomércio, no período de 25/09 a 28/09/2017, no
horário das 9h30 às 17h30.
4.2.1- Os sorteios serão realizados no stand do Sicomércio, localizado na Pça São
Sebastião nos dias 29 e 30 de setembro - das 16h às 19h; e no dia 01 de outubro - das 10h
às 12h, na quantidade a seguir:
29/09 – Sorteio de 40 vales compras no valor de R$150,00 cada;
30/09 – Sorteio de 30 vales compras no valor de R$150,00 cada;
01/10 – Sorteio de 30 vales compras no valor de R$150,00 cada.
4.3- LOJISTA: No dia 10/10, às 10h, na Sede do Sicomércio, será feita apuração, das três
lojas, que mais venderam, através do controle dos vouchers dos clientes/consumidores,
trocadas pelos vales compras, com objetivo de saber as três primeiras colocadas.
Art. 5º - DA PARTICIPAÇÃO E DA PREMIAÇÃO
5.1-CLIENTE: Para participar da promoção, o Cliente/Consumidor deverá comprar nas lojas
associados que estejam devidamente credenciadas/identificadas participantes da
Campanha, nos dias 29 e 30 de setembro.
Parágrafo Primeiro: a cada R$50,00 (Cinquenta Reais) em cupons ou notas fiscais
de compras, ou somatório que resulte neste valor, o Cliente/Consumidor, terá direito
a participar das Blitz realizadas pela rádio Jovem Pan e Rádio Três Rios, nos dias e
horários citados no Art. 4º. Limitados, a quantidade total de 200 vouchers,
distribuídos por rádios (Jovem Pan e Rádio Três Rios) nos dias e horários da blitz,
sendo de 25 (vinte e cinco) vouchers, por horário rádio.

Parágrafo Segundo: Limitar-se-ão no máximo a 1 (um) vale compra por CPF,
independentes de compras em diversas lojas participantes, bem como, do valor que
ultrapasse os R$50,00 (cinquenta reais).
Parágrafo Terceiro: O cliente poderá utilizar o voucher para compras no período de
29/09 a 22/10, nas lojas credenciadas, identificadas por um cartaz e/ou restaurantes
participantes do evento Gastronomia Entre-Rios na Praça São Sebastião.
5.2- VENDEDOR: No ato do credenciamento das lojas será entregue 01 cupom para cada
vendedor das lojas associadas, que aderirem à promoção.
Parágrafo primeiro: O vendedor preencherá o cupom e depositará na urna na sede
do Sicomércio, até o dia 28/09, às 18h.
Parágrafo segundo: Os vendedores concorrerão a 100 vouchers de R$150,00
(cento e cinquenta reais).
Parágrafo terceiro: Só poderão participar desta promoção Comerciários
vendedores.
5.3 – LOJAS PARTICIPANTES: Prêmios extras para as Lojas participantes, que mais
tiverem nota/cupom fiscal trocados na promoção na Blitz:
1º lugar: R$2.000,00;
2º lugar: R$1.500,00;
3º lugar: R$1.000,00
Parágrafo único: Em caso de empate, o prêmio será dividido em partes iguais pelos
contemplados.
ART. 6º - DO PAGAMENTO DOS VALORES AOS LOJISTAS E/OU RESTAURANTES,
PARTICIPANTES, DOS QUAIS OS CLIENTES E VENDEDORES FIZERAM COMPRAS:
O lojista e/ou restaurantes receberão os valores no período de 23/10 a 31/10, diretamente
na sede do Sicomércio, mediante apresentação do Voucher, documento de identificação e
cartão CNPJ, para identificar a loja e condição de sócio e associado.
Parágrafo único: As três lojas participantes da promoção que ficarem em primeiro,
segundo e terceiro lugar, receberão a premiação entre o dia 23/10 a 31/10, mediante
apresentação documento de identificação e cartão CNPJ, para identificar a loja e

condição de sócio e associado, participante da promoção.
Art. 7º - Perda, Extravio ou Rasura: Fica estabelecido que não haverá nenhum tipo

de reembolso ou troca, no caso de extravio, perda parcial ou total e Rasura do
Voucher numerado de quaisquer origens, sendo de total responsabilidade a
integralidade e a inviolabilidade do mesmo.

Art. 8º Das Vedações:
Fica vedada a participação de diretores e funcionários, bem como, seus familiares
ascendentes e descendentes até terceiro grau do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE TRÊS RIOS, dos proprietários e funcionários das lojas participantes no próprio
estabelecimento comercial, exceto os vendedores, na premiação especifica, bem como
todos os envolvidos no processo de elaboração, premiação e divulgação da promoção.
Art. 9º - Da aceitação:
Todos os participantes desta campanha estarão acatando, tacitamente, as disposições
constantes do presente regulamento, sendo que os casos omissos e as dúvidas nele
suscitadas serão solucionados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios.
Art. 10º - Relação de participantes da promoção:

