
CARNAVAL COOPEROURO - REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

1- INFORMAÇÕES GERAIS

Promoção realizada pela Cooperouro - Cooperativa de 
Consumo dos Moradores da Região dos Inconfidentes 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 16.501.066/0001-03 e I.E. nº  
461.305.809.0089, sediada à 

 

2- DA VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO

Promoção válida de 15 de janeiro a 10 de fevereiro de 
2018.

3- DOS PRÊMIOS

- 02 ingressos pista para o Bloco Cabrobró, dia 11 de 
fevereiro de 2018 no Espaço Folia, em Ouro Preto. 

4- DA DISTRIBUIÇÃO DE CUPONS

•Distribuição gratuita de cupons mediante R$ 70,00 
(SETENTA REAIS) em compras feitas  por  Cooperados. 
• Os cupons serão impressos no Terminal Eletrônico, 
localizado na loja Cooperouro, mediante apresentação 
do cartão de sócio, entre 05 e 10 de fevereiro de 2018. 
• Os cupons de compra e valores inferiores poderão ser 
acumulados até perfazerem o total de SETENTA REAIS e, 
desta forma, darão direito a um cupom do sorteio, dentro 
da vigência da promoção.
• Ao longo da promoção, os cupons poderão ser 
acumulados, concorrendo até o último dia.
• Somente poderão concorrer associados em situação 
regular com a Cooperativa.

5- DATA , HORÁRIO  E  LOCAL  DO  SORTEIO

•Sorteio dia 10 de fevereiro de 2018, às 13 horas. 

Rodovia Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, 991 - bairro Nossa Senhora do Carmo 
- Ouro Preto/MG.

6-  DA APURAÇÃO

•Sorteio de um cupom por prêmio, na data e horário 
acima mencionados. 

Os cupons podem ser depositados na urna até meia hora 
antes do sorteio. 
• Serão escolhidas, aleatoriamente dentre os presentes, 
pessoas para fazer a retirada dos cupons.

7- DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS

•02 Ingressos para pista do Bloco Cabrobró, dia 11 de 
fevereiro de 2018, no Espaço Folia de Ouro Preto. 

8-  DA ENTREGA DOS PRÊMIOS

• Os ganhadores serão informados  por meio de 
comunicado telefônico, logo após o sorteio. 
•  O prêmio não poderá ser trocado pelo valor em 
espécie, tampouco por outro produto com valor 
semelhante.

9- DA VALIDADE  DOS PRÊMIOS

• O prêmio será válido exclusivamente para o dia 11 de 
fevereiro de 2018, data de apresentação do Bloco 
Cabrobró. 

10- DISPOSIÇÕES GERAIS

• Dúvidas e reclamações sobre a promoção devem ser 
encaminhadas ao  SAC da Cooperouro: (031) 3559-3003.

Ouro Preto, 15 de janeiro de 2018. 

• Serão contemplados dois Cooperados, com um prêmio, 
cada. 
•


