PROMOÇÃO
EMOÇÕES REALIZA SEU SONHO
Nelson Wendt & Cia Ltda
Av. Fernando Osório, 2774 – Bairro Três Vendas
96055-000 – Pelotas – RS
CNPJ/MF no 92.215.763/0001-78
REGULAMENTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
1.1 Esta promoção é válida em território nacional e destinada a todo e qualquer
consumidor, pessoa física, residente e domiciliado em território nacional, que
preencher as condições de participação deste regulamento.
1.2 Não serão objeto desta promoção, tampouco objeto de distribuição gratuita,
quaisquer dos produtos vedados pelo art. 10 do Decreto 70.951/72, assim
estabelecidos: medicamentos, armas, munições, explosivos, fogos de artifício ou
estampido, bebidas alcoólicas, fumo e derivados desse.
1.3 É necessário adquirir o produto para participar.
1.4 A Nelson Wendt & Cia Ltda poderá requerer, a qualquer momento, para fins de
comprovação de idoneidade dos participantes, a apresentação de documentos hábeis
a comprovarem a veracidade das informações cadastradas, independentemente da
realização da apuração.
2. DO INÍCIO E TÉRMINO DA PROMOÇÃO:
2.1 Esta promoção terá Início em 10/02/2017 e término em 29/07/2017.
2.2 O período de participação na promoção será das 00:00hs do dia 10/02/2017 às
23:59hs do dia 27/07/2017.
3. PRODUTOS PARTICIPANTES:
3.1 Participam da presente promoção todos os produtos da marca Emoções, abaixo
listados:
Arroz parboilizado beneficiado Emoções, 1kg ou 5kg.
Arroz parboilizado beneficiado em saquinhos Emoções, 1kg
Arroz parboilizado beneficado integral Emoções, 1kg
Arroz parboilizado beneficiado integral em saquinhos Emoções, 1kg
Arroz polido arbório Emoções, 1kg
Arroz parboilizado beneficiado Premium Emoções, 1kg
Arroz beneficiado polido Emoções, 1kg ou 5kg
4. DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Participarão do sorteio a ser realizado no dia 29/07/2017, todas as inscrições
recebidas no período compreendido entre às 00:00hs do dia 10/02/2017 e às 23:59hs
do dia 27/07/2017, horário oficial de Brasília.

4.3 Durante todo o período de participação, os participantes poderão cadastrar
quantos cupons fiscais quiser.
4.3.1 O participante deverá guardar os cupons fiscais cadastrados para o fim de
comprovar a sua participação.
5. COMO PARTICIPAR:
5.1 Para participar, após a compra de um dos produtos da linha Emoções, o
consumidor deverá acessar o website da empresa promotora em:
www.arrozemocoes.com.br e preencher o cadastro de participação disponível a
partir da 00:00hs do dia 10/02/2017 até as 23:59hs do dia 27/07/2017, segundo o
horário oficial de Brasília e cadastrar-se, informando o nome completo, endereço, CPF,
dia e mês de aniversário, telefone para contato, e-mail e confirmação de e-mail.
5.2 Após realizar o seu cadastro, então o consumidor deverá cadastrar o
número do cupom fiscal, a data da compra, quantidade e tipo de produtos
adquiridos. Deverá também responder a seguinte pergunta: Qual o arroz que
além de mais sabor te dá um Peugeot 2008 novinho?
5.2.1 Serão gerados elementos sorteáveis de acordo com o tipo de produto adquirido:
Arroz parboilizado beneficiado Emoções 1kg
= 1 elemento sorteável
Arroz parboilizado beneficiado Emoções 5kg
= 5 elementos sorteáveis
Arroz beneficiado polido Emoções 1kg
= 1 elemento sorteável
Arroz beneficiado polido Emoções 5kg
= 5 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado benef. saquinhos Emoções 1kg
= 2 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado benef. integral Emoções 1kg
= 2 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado benef. integral saquinhos Emoções 1kg = 2 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado beneficiado Premium Emoções, 1kg = 2 elementos sorteáveis
Arroz polido arbório Emoções 1kg
= 3 elementos sorteáveis
5.3 A empresa promotora fará a impressão dos elementos sorteáveis referentes aos
cadastros recebidos no sistema, que serão depositados numa urna na sede da
empresa promotora, localizada na Av. Fernando Osório, 2774, Pelotas – RS.
6. DO PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO:
6.1 Todas as informações requeridas aos consumidores no ato do preenchimento do
cadastro de participação e das informações relativas aos produtos Emoções deverão
ser corretamente preenchidas, sob pena de imediata ou posterior desconsideração
das informações, que poderão invalidar o cadastro e, assim, desclassificar o
participante ou, invalidar as informações relativas ao produto, de modo a impedir a
atribuição do correspondente elemento sorteável de participação.
6.1.1 Caberá ao consumidor atender à todas as condições definidas neste
regulamento, em especial as adiante, as quais impedirão a finalização do cadastro, se
incorretas:
(a) Preenchimento de todos os campos obrigatórios do cadastro de participação;
(b) Correto preenchimento dos dados do cupom fiscal de compra dos produtos da
linha de arroz Emoções;
(c) Resposta correta à pergunta da promoção;
6.2 Após a apuração, o participante selecionado poderá ser desclassificado caso,
qualquer das condições a seguir não sejam atendidas:

(a) Apresentação do cupom fiscal cadastrado constante no elemento sorteável
contemplado.
(b) Apresentação do(s) documento(s) requeridos que comprovem a veracidade das
informações cadastradas, as quais não podem ser divergentes daquelas informadas
no ato do preenchimento do cadastro.
6.3 O prêmio somente será entregue ao consumidor sorteado após a apresentação de
todos os documentos aptos que comprovem o preenchimento das condições de
participação.
6.4 A conferência destes itens ficará a cargo da empresa promotora.
7. DOS ELEMENTOS SORTEÁVEIS PARA PARTICIPAÇÃO:
7.1 Para cada tipo de produto cadastrado no website da promoção, será impresso um
ou mais elementos sorteáveis, de acordo com a tabela abaixo, que serão colocados
numa urna na sede da empresa promotora.
7.1.1 – Tabela de equivalência de produtos e elementos sorteáveis
Arroz parboilizado beneficiado Emoções 1kg
= 1 elemento sorteável
Arroz parboilizado beneficiado Emoções 5kg
= 5 elementos sorteáveis
Arroz beneficiado polido Emoções 1kg
= 1 elemento sorteável
Arroz beneficiado polido Emoções 5kg
= 5 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado benef. saquinhos Emoções 1kg
= 2 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado benef. integral Emoções 1kg
= 2 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado benef. integral saquinhos Emoções 1kg = 2 elementos sorteáveis
Arroz parboilizado beneficiado Premium Emoções, 1kg = 2 elementos sorteáveis
Arroz polido arbório Emoções 1kg
= 3 elementos sorteáveis
7.2 Nos elementos sorteáveis constarão os dados informados pelo participante bem
como a sua resposta à pergunta da promoção.
8. DA APURAÇÃO:
A apuração única será realizada na sede da empresa promotora situada na Av.
Fernando Osório, 2774, Bairro Três Vendas, Pelotas-RS, na data abaixo indicada:
Sorteio:

29/07/2017

Horário: 11:00hs

8.1 A apuração poderá ser acompanhada por qualquer pessoa, sendo livre o acesso
ao local do evento a qualquer interessado, conforme o dia, local e horário indicados.
Aos presentes, far-se-á obrigatória a preservação da ordem pública. O acesso ao local
onde estiver a urna será restrito às pessoas credenciadas e autorizadas pela Nelson
Wendt & Cia Ltda.
8.2.1 Não será permitida a filmagem, fotografia ou qualquer outra espécie de registro
audiovisual do evento, exceto para os profissionais autorizados pela Nelson Wendt &
Cia Ltda.
8.3 A apuração será acompanhada por empresa de auditoria independente de
reconhecida capacidade e idoneidade capaz de avaliar a mecânica promocional e
atestar a observância e o respeito às disposições deste regulamento, fato este que

será consignado em Ata de Apuração, nos termos do artigo 14 da Portaria MF nº
41/08.
8.4 O titular do elemento sorteado na apuração, somente será declarado vencedor
após a análise dos documentos requeridos pela Nelson Wendt & Cia Ltda. Até a
confirmação de contemplação, será esse considerado como “potencial vencedor” da
promoção.

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIOS:
9.1 A Nelson Wendt & Cia Ltda divulgará o nome do potencial vencedor no site da
promoção em www.arrozemocoes.com.br, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar
da data da apuração.
9.2 Todos os participantes concordam e, desde logo, autorizam à Nelson Wendt &
Cia Ltda e/ou terceiros subcontratados e veículos de comunicação, a divulgação,
publicação ou comunicação de seus nomes e imagens à eles correspondentes por
meio de mídia impressa, televisa, eletrônica e/ou por qualquer outro meio necessário
para a eficaz comunicação dos resultados desta promoção, sem qualquer ônus à
empresa promotora, terceiros subcontratados e/ou veículo de comunicação.
9.3 Ao participante selecionado na apuração será encaminhado telegrama com aviso
de recebimento e será realizado contato telefônico e/ou pessoalmente por meio do
qual a Nelson Wendt & Cia Ltda, agendará o encontro para a conferência dos dados
informados pelo participante no ato do preenchimento do cadastro de participação.
Deverá ser apresentado o cupom fiscal do produto inscrito nesta promoção, bem como
de 3 (três) cópias autenticadas dos seguintes documentos:
- CPF
- Documento de identidade (RG)
- Comprovante de residência.
9.4 Caso seja verificada qualquer divergência entre as informações prestadas quando
da inscrição na presente promoção e aquelas observadas nos documentos
encaminhados, o participante será desclassificado.
9.5 Ademais, uma vez identificada a prática de ato tipificado como ilícito penal, o
contemplado responderá pelo crime de falsificação de documento ou uso de
documento falso, sem prejuízo de responder civilmente por tais atos.
9.6 Será disponibilizado um canal exclusivo de atendimento da promoção para o
esclarecimento de eventuais dúvidas e/ou o acompanhamento da entrega do prêmio.
9.7 O carro será entregue no domicílio do contemplado, no prazo de 30 dias a contar
da data da apuração, em nome do contemplado com as despesas com despachante,
taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento arcadas pela
promotora.
9.8. Caberá ao contemplado, na ocasião do recebimento dos prêmios, a assinatura do
Termo de Quitação e Entrega do Prêmio, o qual deverá ser devolvido à Nelson Wendt
& Cia Ltda.

10. DA DECADÊNCIA:
10.1 Declaração do prazo de caducidade do direito ao prêmio. Conforme o Art. 6º do
Decreto nº 70.951/72, caso o contemplado não reclame o prêmio por um prazo de 180
dias a contar da data de apuração da promoção comercial, o direito ao prêmio
caducará e o valor correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda
da União, no prazo de 10 dias.
10.1.1 Caso, durante o período acima determinado, o contato com o contemplado não
seja possível ou ele não entre em contato com a Nelson Wendt & Cia Ltda, o valor
correspondente ao prêmio será recolhido, pela Nelson Wendt & Cia Ltda, ao Tesouro
Nacional, a título de renda da União.
10.1.2 Caso o contemplado não apresente o cupom fiscal cadastrado na promoção, o
mesmo perderá o direito ao prêmio e o valor correspondente será recolhido, pela
Nelson Wendt & Cia Ltda, ao Tesouro Nacional, a título de renda da União.
11. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
11.1 O contemplado em cada apuração, desde já cede a título gratuito, à Nelson
Wendt & Cia Ltda, os direitos de uso de sua imagem, nome e/ou voz, autorizando a
utilização em quaisquer meios de divulgação e publicação, para utilização comercial
ou não, publicitária, promocional e/ou institucional, pela Nelson Wendt & Cia Ltda,
sem limitação do número de veiculações em território nacional, pelo período de 12
(doze) meses a contar da data da correspondente apuração, reservando-se ao
contemplado o direito de ter o seu nome sempre vinculado ao material produzido e
veiculado e/ou publicado por qualquer forma de mídia impressa e eletrônica.
11.2 Nenhuma responsabilidade será assumida pela Nelson Wendt & Cia Ltda por
quaisquer problemas técnicos ou mau funcionamento decorrentes da conexão à
internet do participante e que possam prejudicar o acesso deste ao site de divulgação
da promotora – www.nelsonwendt.com.br - ao preenchimento do cadastro de
participação e/ou das condições de participação e outras ações requeridas para o
efetivo cadastramento nesta promoção.
11.2.1 Ademais, ficará ressalvada a possibilidade da Nelson Wendt & Cia Ltda
realizar a desclassificação dos participantes, caso sejam identificadas tentativas de
fraude que visem prejudicar outros concorrentes ao burlar qualquer uma das
condições de participação nesta promoção, fato este que será consignado em relatório
apto e encaminhado à Centralizadora Nacional de Promoções Comerciais – CEPCO,
para conhecimento, na oportunidade do procedimento de prestação de contas.
11.3 As dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas da participação nesta promoção
serão, preliminarmente, dirimidas pela Nelson Wendt & Cia Ltda. Na eventualidade
de não ser alcançada uma resolução, a questão deverá, então, ser submetida à
apreciação da Centralizadora Nacional de Promoções Comerciais - CEPCO.
11.4 No silêncio injustificado da Nelson Wendt & Cia Ltda, bem como em razão de
decisão insatisfatória que esta vier a adotar quanto a eventuais solicitações de
esclarecimentos que lhe forem apresentadas, poderão os consumidores participantes
da presente promoção apresentar reclamações fundamentadas aos Procons locais
e/ou demais órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.

11.4.1 Este regulamento será disponibilizado para consulta no site
www.arrozemocoes.com.br eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo fone: 53 3223
1066.
11.5 A participação na presente promoção caracteriza, por si, a aceitação, por parte
dos consumidores participantes, de todos os termos e condições estabelecidos neste
Regulamento e, no que lhe for complementar, o Plano de Operação.
11.6 As informações dos consumidores participantes coletadas na presente promoção
não serão objeto de comercialização ou cessão, seja a título oneroso ou gratuito,
conforme dispõe o artigo 11 da Portaria MF nº 41/2008.
11.7 Ficará vedada a participação dos representantes comerciais, funcionários da
Nelson Wendt & Cia Ltda, seus familiares até 1º grau e funcionários da agência de
publicidade e propaganda.
11.7.1 O atendimento ao acima disposto será de inteira responsabilidade da Nelson
Wendt & Cia Ltda, cujo sistema de cadastramento automaticamente bloqueará o
cadastramento dos impedidos mediante a verificação do número do CPF do
interessado no ato da inscrição.
11.10 Na eventualidade do participante ganhador ser menor de idade, o seu
responsável legal receberá o prêmio em nome do menor, desde que comprove tal
condição mediante apresentação de documentos hábeis.
12. DOS PRÊMIOS
12.1 Será distribuído:
Qtde
Descrição Completa
Automóvel marca Peugeot, modelo 2008
ALLURE, motorização 1.6, flex, ano e
01
modelo 2017, cor sólida disponível no
momento da compra, zero quilômetro

Valor Unitário

Total

R$68.000,00

R$68.000,00

12.2 O prêmio será entregue ao contemplado em sua residência. A Nelson Wendt &
Cia Ltda será responsável pelo pagamento de todas as despesas de envio até o
endereço da residência do contemplado.
12.3 O carro será entregue no domicílio do contemplado, no prazo de 30 dias a contar
da data da apuração, em nome do contemplado com as despesas com despachante,
taxas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento e emplacamento arcadas pela
promotora.
12.4 O bem distribuído gratuitamente ao vencedor desta promoção não poderá ser
convertido em dinheiro, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 5.768/71.
12.5 A presente promoção encontra-se de acordo com a legislação vigente (Lei no
5.768/71, regulamentada pelo Decreto no 70.951/72) e obteve o Certificado de
Autorização emitida pela Centralizadora Nacional de Promoções Comerciais da Caixa
Econômica Federal nº 6-0053/2017

