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1.Promoção válida para os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul no 
período de 20/10/2018 a 19/10/2019, realizada pela empresa Nutriouro Alimentos Ltda, 
inscrita no CNPJ 11.249.997/0001-34, com sede em Linha Nossa Senhora da Saúde, s/n, 
Interior, Ouro, CEP 89663-000, Santa Catarina. 2. Esta promoção é voltada a 
participação de qualquer pessoa física, residente no território nacional, ocorrendo a 
distribuição de cupons no período de 20/10/2018 a 10/10/2019. Para participar da 
promoção, assemelhada a concurso, o cliente deverá efetuar a compra de 1(um) 
produto com marca NUTRIOURO ou VILLA OURO e receberá um cupom 
gratuitamente. 3. O cliente deverá preenchê-lo com seus dados pessoais obrigatórios 
(nome e endereço completo, identidade, CPF, telefones e email (não obrigatório), e 
responder corretamente à seguinte pergunta: “Qual a empresa que produz há 10 anos 
as melhores conservas e doces de frutas e sorteia um carro 0 km para você?”. Depois de 
preenchido, a parte do cupom que contém os dados do participante e a resposta 
correta da pergunta, deverá ser depositado na urna identificada disponível nos 
estabelecimentos participantes da promoção, até as 18:00 horas  do dia 10/10/2019. 4. 
Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo 
estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de 
estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. 5. Não poderão participar da 
promoção às pessoas jurídicas, sócios, seus parentes de 1º grau e cônjuge, diretores, 
administradores e funcionários das empresas: Nutriouro Alimentos Ltda e Vila Ouro 
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Tal verificação será realizada pela Empresa 
durante a apuração, por meio de consulta a um banco de dados, disponível no local da 
apuração. 6. O sorteio ocorrerá no dia 19 de outubro de 2019, às 15h na Praça Pio XII, no 
centro de Ouro/SC, aberta ao público, sem cobrança de ingressos, com a presença e 
supervisão nomeada para esta finalidade bem como convidados e pessoas da 
comunidade. 7. Os cupons, reunidos em uma única urna, serão movimentados por 
processo manual, objetivando a sua mistura, em seguida serão retirados tantos 
cupons quantos forem necessários para apurar um válido, cujo titular será premiado 
com o prêmio da promoção, um carro Gol Zero Km no valor de R$ 40.490,00 (quarenta 
mil quatrocentos e noventa reais). 8. O prêmio será intransferível e não poderá ser 
convertido em dinheiro, nem poderá ser trocado por outro produto. 9. A divulgação do 
nome do ganhador será feita em jornais, rádio local, redes sociais e site.  O 
contemplado será notificado por telefone. 10. O prêmio é pessoal e intransferível e será 
entregue, sem ônus, na Nutriouro Alimentos Ltda no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da apuração. A empresa promotora arcará com os custos de IPVA, transferência 
e emplacamento do veículo. 11. De acordo com o Art. 6º do Decreto nº 70.951 de 1972, o 
direito ao prêmio sorteado ou ganho em sorteio ou conferido mediante brinde, não 
reclamado no prazo de centro e oitenta dias, contados, respectivamente, da data do 
sorteio, da apuração do resultado do sorteio ou do término do prazo da promoção 
comercial, caducará e o valor correspondente será recolhido, pela pessoa jurídica 
autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da união, no prazo de dez dias. 11.1 A 
divulgação das imagens do contemplado, sempre vinculada ao plano autorizado, será 
de até um ano após a apuração da promoção comercial. 11.2 As dúvidas e controvérsias 
oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela 
promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas a Caixa Econômica Federal. 
11.3 Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente 
fundamentadas. 12. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – Certificado de autorização CAIXA nº 6-
0783/2018.
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