
REGULAMENTO 

1 – Dados de Identificação: 

Empresa Promotora: EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. 

Nome fantasia: JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO 

Endereço: Av. João Batista Vetorazzo, 50 – Distrito Industrial – São José do Rio Preto/SP –                   
CEP 15035-470. 

Inscrição no CNPJ/MF/Nº 59.963.488/0001-03 

Nome da Promoção: Assinatura Premiada Diário da Região 

Telefone para contato: (17) 2139-2175 

Fax para contato: (17) 2139-2090 

E-mail para contato: wesley.ferreira@diariodaregiao.com.br  

2 – Modalidade da promoção: Assemelhada a concurso. 

3 – Área de operação do evento: São José do Rio Preto e região. 

4 – Período de participação: de 30/04/2017até às 18h do dia 20/12/2017. 

5 – Prazo de execução da promoção comercial: 237 (duzentos e trinta e sete dias) 

6 – Data início e término da promoção comercial: de 30/04/2017 a 22/12/2017 

7 – Produtos objeto da promoção: Assinaturas impressas da seguinte publicação da empresa promotora: 
Jornal Diário da Região. 

8 – Quantidade, descrição detalhada e valor unitário e total dos prêmios: 

Soma do valor total dos prêmios: R$16.000,00 Quantidade total de prêmios distribuídos: 32 (trinta e dois) 

8.1 – DESCRIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS POR SORTEIO. 

 

 

Quantidade 

 

Descrição do Prêmio 

 

Valor unitário 

 

Valor total da 

premiação 

 

4 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 

 

4 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 



 

4 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 

 

4 

 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 

 

4 

 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 

 

4 

 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 

 

4 

 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 

 

4 

 

 

Vale-compra com cartão - bandeira 

MASTERCARD - no valor de  

R$500,00 (quinhentos reais)  

Apenas para compras sem função 

saque. 

 

R$500,00 

 

R$2.000,00 

 

Prêmio distribuído no 1º sorteio em 26/05/2017 

Entrega do cupom válida até: 24/05/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 

Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 1º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 1º sorteio: 4 (quatro) 

 



Prêmio distribuído no 2º sorteio em 30/06/2017 

Entrega do cupom válida até: 28/06/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 

Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 2º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 2º sorteio: 4 (quatro) 

 

Prêmio distribuído no 3º sorteio em 28/07/2017 

Entrega do cupom válida até: 26/07/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 

Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 3º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 3º sorteio: 4 (quatro) 

 

Prêmio distribuído no 4º sorteio em 25/08/2017 

Entrega do cupom válida até: 23/08/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 

Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 4º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 4º sorteio: 4 (quatro) 

 

Prêmio distribuído no 5º sorteio em 29/09/2017 

Entrega do cupom válida até: 27/09/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 

Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 5º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 5º sorteio: 4 (quatro) 

 

Prêmio distribuído no 6º sorteio em 27/10/2017 

Entrega do cupom válida até: 25/10/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 



Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 6º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 6º sorteio: 4 (quatro) 

 

Prêmio distribuído no 7º sorteio em 24/11/2017 

Entrega do cupom válida até: 22/11/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 

Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 7º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 7º sorteio: 4 (quatro) 

 

Prêmio distribuído no 8º sorteio em 22/12/2017 

Entrega do cupom válida até: 20/12/2017 às 18h 

4 (quatro) cupons contemplados/sorteados 

Cartão de crédito – bandeira MASTERCARD – no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada cupom 
contemplado/sorteado 

Valor total dos prêmios distribuídos no 8º sorteio: R$2.000,00 

Total de prêmio distribuído no 8º sorteio: 4 (quatro) 

 

9 – DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 

9.1 - Critério de participação: Terão direito a participar do concurso, GRATUITAMENTE, os consumidores 
que forem assinantes ou fizerem assinatura(s) do JORNAL IMPRESSO DIÁRIO DA REGIÃO. Os 
participantes deverão estar com assinaturas vigentes (DURANTE O PERÍODO DA PROMOÇÃO) ou cuja 
vigência ultrapasse o período da promoção. 

9.2 - Para participar dessa promoção e concorrer aos prêmios, os novos e antigos assinantes, titulares do 
jornal Diário da Região -  EDIÇÃO IMPRESSA, deverão recortar o cupom, que será impresso diariamente, 
somente no jornal Diário da Região, no período de 30/04/2017 a 20/12/2017, devendo preenchê-lo com os 
dados solicitados, tais como: nome completo ou razão social, endereço completo, CPF/MF ou CNPJ/MF, 
telefone, e-mail, respondendo corretamente a seguinte pergunta: 

“Que jornal leva até você a informação atualizada e ainda dá prêmios?” –  

R.  Diário da Região (  )  Outros (  ).  

 

9.3 – As urnas da Promoção Assinatura Premiada Diário da Região, estarão nos seguintes endereços:  

EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A – Diário da Região  
CNPJ 59.963.488/0001-03  
Av. Feliciano Sales cunha, 1515, Distrito Industrial, São José do Rio Preto-SP, 
 
 EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A – Diário da Região  
CNPJ 59.963.488/0003-67  



Rua Delegado Pinto de Toledo, nº. 2.844, Centro, São José do Rio Preto-SP, 
 
 EMISSORAS DIÁRIO DA REGIÃO LTDA – FM DIÁRIO 
CNPJ 55.009.401/0001-02 –  
Av. Modesto J. Moreira Jr, nº. 3.685, Portal, Mirasssol-SP.  
 
A lista dos postos onde os participantes poderão depositar os cupons será publicada no jornal Diário da 
Região e por meio de anúncios publicitários no Jornal Diário da Região durante a promoção. 

 9.4 - Os cupons deverão ser depositados nas urnas até às 18 horas dos dias 24/05/2017, 28/06/2017, 
26/07/2017, 23/08/2017, 27/09/2017, 25/10/2017, 22/11/2017 e 20/12/2017, quando as urnas serão 
lacradas. Para participarem das respectivas apurações que serão realizadas nas seguintes datas:  
26/05/2017, 30/06/2017, 28/07/2017, 25/08/2017, 29/09/2017, 27/10/2017, 24/11/2017 e 22/12/2017. 

9.5 - Após as datas e hora limite de colocação dos cupons nas urnas, as mesmas serão lacradas e todos 
os cupons serão recolhidos, devendo todos os cupons serem colocados em um único recipiente, onde 
será retirado, aleatória e manualmente, por uma pessoa presente no local, tantas quantas inscrições se 
fizerem necessárias, até que o cupom esteja devidamente preenchido e válido, com resposta correta à 
pergunta, para que o cupom contemplado tenha direito ao prêmio. Após cada apuração os cupons 
remanescentes serão inutilizados, não sendo cumulativos para as apurações seguintes. O contemplado 
será anunciado de voz no momento de cada apuração. Após ser  comunicado  e  estar ciente de ter 
ganhado o prêmio o ganhador terá seu nome divulgado pela promotora. 

9.6 -  As apurações serão sempre realizadas na sede do Jornal Diário da Região na Av. Feliciano Sales 
Cunha, 1515, Distrito Industrial, em São José do Rio Preto-SP, sempre às 11 horas, na presença de 
diretores, funcionários e com livre acesso ao público, nas seguintes datas: 26/05/2017, 30/06/2017, 
28/07/2017, 25/08/2017, 29/09/2017, 27/10/2017, 24/11/2017 e 22/12/2017. 

10 – ENTREGA DOS PRÊMIOS 

10.1 - O prêmio será entregue na sede do Jornal Diário da Região: Av João Batista Vetorazzo, 50 – Distrito 
Industrial – São José do Rio Preto – SP , no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da apuração, livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus. O cartão de crédito tem limite de R$ 500,00 (quinhentos reais), que 
poderá ser utilizado pelo ganhador em compras de produtos em estabelecimentos que aceitem a bandeira 
MASTERCARD, o cartão não está disponível para saques ou transferências bancárias. 

10.2 - Na eventualidade do participante contemplado vir a falecer, antes do recebimento do prêmio, o 
mesmo será entregue ao seu inventariante, que deverá comprovar tal condição. 

10.3 - No caso do contemplado ser menor de idade, o prêmio será entregue ao seu representante legal, 
que deverá comprovar tal condição. 

10.4 - Caso o contemplado for pessoa jurídica, o prêmio deverá ser entregue ao representante legal, 
devidamente comprovado, e o bem deverá ser incorporado ao patrimônio da empresa. 

10.5 - A responsabilidade da promotora do concurso junto aos ganhadores encerra-se no momento da 
entrega dos prêmios. Os participantes contemplados isentam a empresa promotora de qualquer 
responsabilidade e/ou dano patrimonial e moral, ou incidentes causados, decorrentes do uso indevido ou 
não dos prêmios, ou de quaisquer danos verificados, por motivo de caso fortuito ou força maior, que 
possam impossibilitar o ganhador de usufruir seu prêmio. 

10.6 – O consumidor(es) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de telefonema, ou 
correspondência com AR. Todos os esforços serão feitos para que o ganhador seja notificado no prazo de 
10 dias úteis após o julgamento, mas caso seja impossível localizá-lo ou se estes esforços por qualquer 
razão se mostrarem infrutíferos neste período, o concorrente não localizado será substituído por aquele 
sorteado logo em seguida, e assim sucessivamente. 

11 – PRAZO DE CADUCIDADE DE DIREITO AOS PRÊMIOS 

A prescrição de direito ao prêmio será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da respectiva 
apuração, caso o mesmo não seja reclamado o valor correspondente deverá ser recolhido aos cofres do 
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo subsequente de 10 (dez) dias, conforme preceituado no 
Artigo 6º do Decreto Lei nº 70.951 de 09/08/1972. 



 

12 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM/VOZ DO CONTEMPLADO 

A promotora reserva o direito de fazer uso do nome, imagem e voz dos contemplados, na divulgação desta 
promoção e de seus resultados, sem qualquer ônus, até o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, após 
o encerramento da promoção. 

13 - NÃO PODEM PARTICIPAR DO CONCURSO 

Não poderão participar da promoção: proprietários das empresas participantes e seus parentes diretos 
(pais, filhos, irmãos, avós), diretores e funcionários do Grupo Diário da Região -  Jornal Diário da Região, 
FM Diário, e cônjuges, filhos, e pais de funcionários do GRUPO DIÁRIO DA REGIÃO. Diretores e 
funcionários da agência de publicidade responsável pela elaboração das peças publicitárias deste 
concurso e assinaturas cortesia, no ato do sorteio serão verificados em sistema interno se há ocorrência 
de algum desses casos. 

14 – CUPONS INVÁLIDOS 

Não serão considerados válidos os cupons fotocopiados, em branco, ilegível ou que não permitam a 
verificação de sua autenticidade. 

15 – DÚVIDAS, CONTROVÉRSIA E RECLAMAÇÕES 

O ato de colocar o cupom na urna, para a participação nesta promoção, caracteriza a aceitação e o 
reconhecimento integral dos termos e condições deste regulamento e serve como declaração de que o 
participante, ou seu responsável não tem qualquer impedimento legal que o impossibilite de receber o 
prêmio, sendo que os casos omissos e as dúvidas porventura nele suscitadas serão solucionados pela 
empresa promotora, cuja decisão será submetida à consideração da CAIXA-CEPCO, sendo que qualquer 
reclamação do consumidor, devidamente fundamentada, deverá ser efetuada ao PROCON local. 

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1 - Ao participar desta promoção estarão os consumidores concordando tacitamente com todas as 
disposições constantes deste Regulamento. 

16.2 – Presume-se que os consumidores contemplados não tenham qualquer embaraço fiscal, legal ou 
outro que os impeçam de receber e/ou usufruir dos prêmios distribuídos. 

16.3– O regulamento estará disponível no portal: www.diariodaregiao.com.br , nos locais onde os cupons 
tiverem sendo depositados e publicado  edições do jornal Diário da Região. 

16.4- O cupom que não for original ou cujo preenchimento dos dados do contemplado estiverem ilegíveis, 
ou ainda, estiver com a resposta incorreta, será considerado NULO, sendo apurado outro cupom ou tantos 
quantos forem necessários, até que se defina o ganhador. 

16.5 – É proibida a conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro 

 

Certificado de autorização Caixa n°  6.0663/2017 

 

 

 

http://www.diariodaregiao.com.br/

