
 

REGULAMENTO da Campanha Promocional 

“ANO NOVO PREMIADO2021 – CENTRAL DA ECONOMIA” 
 

A Campanha Promocional “ANO NOVO PREMIADO2021 – CENTRAL DA 

ECONOMIA” é promovida pelo GRUPO CENTRAL DA ECONOMIA 

SUPERMERCADOS – GCES. Todas as lojas de Varejo do Grupo participarão, quais 

sejam: LOJA I - CENTRAL DA ECONOMIA MINIMERCADO LTDA, inscrita 

no CNPJ nº 11.747.890/0001-16, com endereço na Rua José Amâncio Ramalho - 42, 

Centro, Solânea/PB, CEP: 58.225-000; LOJA II - SUPERMERCADO CENTRAL 

DA ECONOMIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.064.383.0001-76, com endereço na 

Rua Celso Cirne - 365, Centro, Solânea/PB, CEP: 58225-000; LOJA III - 

IVANILDO ALVES SIMÃO – ME, inscrita no CNPJ nº 01.071.792.0001-58, com 

endereço na Rua Cel. Antônio Pessoa – 378, Centro, Bananeiras/PB, CEP: 58220-000 

e LOJA IV –CENTRAL DA ECONOMIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

11.747.890/0002-05, com endereço na Rua Gov. João Fernandes de Lima - 1100, 

Centro, Solânea/PB, CEP: 58225-000, doravante denominadas PROMOTORAS.  

1. DA CAMPANHA PROMOCIONAL  

1.1 A Campanha Promocional “ANO NOVO PREMIADO2021 – CENTRAL DA 

ECONOMIA” tem por objetivo presentear por meio de sorteio, R$ 50.400,00 

(cinquenta  mil e quatrocentos reais) em Valecompras e 144 (cento e quarenta e 

quatro) prêmios, tais como: liquidificador, ferro de passar roupas, tanquinho, 

ventilador, micro-ondas, refrigerador, cafeteira, televisão, sanduicheira, prancha 

para cabelos, secador de cabelos, multiprocessador e entre outros,aos clientes que 

fizerem compras seja igual ou superior a R$ 70,00 (setenta reais) em todas as lojas do 

Grupo Central da Economia Supermercados. 

1.2 O cliente receberá um cupom a cada R$ 70,00 (setenta reais) em compras, devendo 

preenchê-lo(s) corretamente, de modo que fiquem legíveis e completos de 

informações. 

 



 

2. DA DURAÇÃO DA CAMPANHA  

2.1 A Campanha “ANO NOVO PREMIADO2021 – CENTRAL DA ECONOMIA” 

terá início no dia 08 de Novembro de 2021 e término no dia 29 de Janeiro de 2022. 

3. DA ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES  

3.1 A Campanha está aberta a qualquer cliente que cumpra com as exigências do item 

5.  

3.2 Não poderão participar da Campanha Funcionários, Sócios-diretores, que tenham 

relação direta com o GCES. 

4. DO PRÊMIO  

4.1 Serão sorteados: 

 R$50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) em Valecompras; e  

 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prêmios diversos. 

4.2 Os R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) em Valecompras, serão 

distribuídos e sorteados da seguinte maneira:  

Parágrafo único: Serão 3 sorteios de valecomprasaos sábados em cada Loja do Grupo 

Central da Economia Supermercados, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), a contar do dia 13 de Novembro 2021até o dia 29 de janeiro de 2022, 

totalizando 12 sábados.  

4.3 Os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prêmios diversos. 

Parágrafo Único: O Sorteio aos Sábados em cada Loja do Grupo Central da 

Economia Supermercados, de 2 prêmios de acordo 1.1, a contar do dia 13 de 

Novembro 2021 até o dia 29 de Janeiro de 2022, totalizando 12 Sábados.  

5. DA MECÂNICA DA CAMPANHA PROMOCIONAL  

5.1 DA CAMPANHA: o cliente pessoa física que cumprir as exigências do item 1, que 

realizar compras no valor superior a R$ 70,00 (setenta reais) nos estabelecimentos 

comerciais do GCES ou ainda pelo site de Compras Online 



 

www.centraldaeconomia.com, durante o período de 01/11/2021 a 29/01/2022, deverá 

preencher corretamente e por completo o cupom promocional que serão liberados 

automaticamente nos caixas e entregues pelo responsável da venda, junto ao 

comprovante fiscal de pagamento das compras. Não haverá troca de cupons fiscais por 

cupons de participação na campanha. 

5.2 O cupom devidamente preenchido deverá ser depositado pelo cliente na urna 

presente no interior das Lojas.  

5.3 O valor total da compra deverá ser divido por 70, para determinar a quantidade de 

cupons que o cliente deverá receber.  

5.4 Para esta Campanha serão validados somente os cupons promocionais emitidos e 

carimbados pelo Grupo Central da Economia Supermercados.  

5.5 Os cupons não serão acumulativos, após cada dia do sorteio, as urnas serão 

esvaziadas. 

6. DO SORTEIO  

6.1 Os sorteios dos valecompra de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) e os 

prêmios, serão realizados manualmente durante os dias de 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 

11/12, 18/12, 24/12, 31/12, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, excepcionalmente aos sábados 

às 17:00h (Dezessete) horas, por funcionários da Administração do Grupo Central da 

Economia Supermercados, em cada lojado grupo, na presença dos 

interessados/clientes.  

6.1.1. Participarão dos sorteios semanais os cupons emitidos no período da semana. 

6.2 Para qualquer sorteio, será validado o primeiro Cupom Promocional que for 

sorteado e preenchido por completo.  

  



 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1 A divulgação do resultado será realizada por meio da fanpage do Grupo Central da 

Economia Supermercados no Instagram, pelo perfil @centraldaeconomia e pelo site 

www.centraldaeconomia.com. Além disso, o sorteado será comunicado pelo telefone 

e/ou e-mail.  

8. DA RETIRADA DO PRÊMIO 

8.1 Para retirada do Prêmio o cliente premiado deverá dirigir-se pessoalmente à 

administração do Grupo Central da Economia Supermercados, em horário comercial 

de segunda-feira à sexta-feira - até às 17h00h, em até 7 dias corridos após a 

divulgação do sorteio para preenchimento da declaração de recebimento do prêmio.  

8.2 O cliente deverá se dirigir-se até a loja que foi sorteado, para preencher a 

declaração de recebimento do prêmio, e fazer suas compras. 

8.4. A data limite para usufruto do prêmio é o dia 31/01/2022.  

8.5. A retirada do prêmio será permitida apenas pela pessoa física que preencheu o 

Cupom. 

8.6 Em hipótese alguma o cliente premiado poderá:  

a) Solicitar o valor do Prêmio em dinheiro ou em outras mercadorias ou 

serviços;  

b) Efetuar a troca, negociação ou venda do Prêmio oferecido nesta 

“Campanha”.  

9. DIREITO AUTORAL E DIREITO DE IMAGEM  

9.1 Os Participantes concordam, desde já, em ceder de forma irrevogável e irretratável, 

seus nomes, imagem e som de voz, para fins de divulgação da Campanha, sem 

qualquer ônus ao GCES, para utilização em toda e qualquer mídia (foto, áudio, vídeo, 

impresso, meios digitais, internet, celular, jornais e revistas, cartazes, folhetos, filmes, 

spots, peças publicitárias e e-mail), mas não se limitando a esses, pelo prazo de 30 

(trinta) dias contado da data de término da campanha.  



 

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO  

10.1 Serão imediatamente desclassificados da campanha os Cupons Promocionais que 

contenham dados incorretos, incompletos ou que não atendam as especificações 

descritas neste documento. Ficando o participante ciente desde já que os campos do 

cupom referente ao Nome, CPF, endereço e telefone são de preenchimentos 

obrigatórios, e a falta de um destes campos ou o seu preenchimento ilegível acarretará 

em desclassificação. Consequentemente, um novo cupom será sorteado. 

10.2 Não serão válidos para fins da Campanha:  

a) Qualquer outro documento comprobatório de compra que não seja o 
cupom promocional devidamente preenchido e carimbado pela loja responsável pela 
compra. 

b) Cupons promocionais que apresentem rasuras ou adulterações, sendo que 
qualquer irregularidade desclassificará, de imediato, o cupom promocional e 
automaticamente o cliente.  

11. CONSIDERAÇÕES  

11.1 A imagem do produto presente em todas as artes de veiculação da Campanha 

Promocional é meramente ilustrativa.  

11.2 Ao participar da Campanha, o Participante estará, automaticamente, concordando 

com todos os dispositivos e regras deste Regulamento.  

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 O presente Regulamento encontra-se à disposição dos interessados na 

Administração do Grupo Central da Economia Supermercados e pelo site 

www.centraldaeconomia.com. 

Solânea - PB, 01 de Novembro de 2021. 

 
_____________________________________________________ 
GRUPO CENTRAL DA ECONOMIA SUPERMERCADOS 

IVANILDO ALVES SIMÃO 
PRESIDENTE 




