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PROMOÇÃO “TUDO LEVE TUDO” – “BETIM SHOPPING”  
 

REGULAMENTO COMPROU-GANHOU  
 
 
PROMOÇÃO 
 
1. Durante o período de 04 de fevereiro 2015 a 08 de fevereiro de 2015, será realizada pelo 
CONDOMÍNIO INDIVISO BETIM SHOPPING , inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
03.009.014/0001-64, neste ato representado pela Landis Forest City Gestão de Shopping 
Centers Ltda., com sede no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Rio Branco, n.º 138, CJ 401, bairro 
Centro, CEP 20040-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.701.517/0001-61, neste ato 
representada na forma de seu Contrato Social, a Promoção que tem como objetivo contemplar 
com 01 (um) picolé os consumidores do “Betim Shopping”, localizado na Av. Edméia Mattos 
Lazarotti, nº 1.655, bairro Angola, CEP 32.604-155, que consumirem em valor igual ou superior 
a R$50,00 (cinquenta reais), desde que satisfeitas as condições descritas no item 3. 
 
2. A presente Promoção será realizada em caráter exclusivamente recreativo e contemplará os 
consumidores do “Betim Shopping” que realizarem compras em seus estabelecimentos 
comerciais, compreendendo lojas e/ou quiosques e cumprirem os requisitos mencionados no 
item 3, durante os dias da Promoção ou até o término do estoque dos brindes (picolés). 
 

2.1. O brinde descrito em 1 consiste em 01(um) picolé. A escolha dos sabores será 
realizada por ordem de comparecimento dos consumidores que, atendendo aos 
requisitos exigidos por este regulamento, se dirigirem ao stand da promoção para 
trocarem o brinde. 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3. Poderão participar da presente Promoção qualquer pessoa física, com exceção das pessoas 
enumeradas no item 10, observada às seguintes condições: 
 

a) O consumidor que adquirir qualquer produto nas lojas e/ou quiosques instalados no 
interior do “Betim Shopping”, no montante igual ou superior a R$50,00 (cinquenta 
reais), devidamente comprovados por notas e/ou cupons fiscais, terá direito a 1 (um) 
picolé, estando limitado a 4 (quatro) picolés por consumidor/CPF. 

b) Para receber o picolé no “Betim Shopping” o cliente deverá comparecer ao balcão de 
troca da promoção, localizado na loja Mundo da Criança, próxima a portaria 
principal do “Betim Shopping”, apresentar as notas e/ou cupons fiscais, e fornecer 
obrigatoriamente as seguintes informações: nome, endereço completo, CPF e 
documento de identidade, e-mail e telefone, bem como apresentar carteira de 
identidade e CPF. 

c) As notas e/ou cupons fiscais apresentados no balcão de troca serão carimbados para 
que não possam mais ser reapresentados para finalidade desta promoção.  

d) Serão válidas apenas as notas e/ou cupons fiscais emitidos durante o período da 
promoção. 

e) Os valores das notas fiscais e/ou cupons fiscais poderão ser cumulativos de mais de 
uma loja e/ou quiosque do “Betim Shopping”. 

f) Os participantes menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados dos 
responsáveis no momento da troca da(s) nota(s)/cupom(ns) fiscal(is) pelo picolé. 
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4. As notas e/ou cupons fiscais somente poderão ser trocadas durante o período da promoção no 
balcão de troca da promoção, a partir das 10:00 horas às 22:00 horas do dia 04 de fevereiro de 
2015 ao dia 07 de fevereiro 2015 e de 12:00 horas as 22:00 horas no dia 08 de fevereiro de 
2015, e serão validos até a data final da promoção, ou enquanto durar o estoque de picolés. 
 
5. Ocorrendo a apresentação de notas e/ou cupons fiscais em número igual ou superior a 3 (três), 
sequenciais e/ou de mesma data, emitidas pelo mesmo estabelecimento, para a mesma pessoa, a 
Administração do “Betim Shopping” reserva-se o direito de consultar a loja e/ou quiosque 
emitente dos mesmos, antes de efetuar a troca pelos pratos. 
 

5.1. As notas fiscais e/ou cupons fiscais que forem invalidados em razão do disposto no 
item 5 serão da mesma forma carimbados, não podendo os mesmos serem aproveitados 
para a promoção. 

 
6. Só terão validade para a promoção, as notas fiscais e/ou cupons fiscais emitidos e trocados no 
período da promoção, de 04 de fevereiro de 2015 a 08 de fevereiro 2015, e que representem a 
aquisição de produtos nos estabelecimentos comerciais localizados no “Betim Shopping”. 
 

6.1. Somente serão válidas e aceitas para fins desta promoção as notas fiscais e/ou 
cupons fiscais emitidos pelas lojas e/ou quiosque regularmente estabelecidos no “Betim 
Shopping”, tanto do ponto de vista fiscal quanto jurídico, com CNPJ e notas fiscais e/ou 
cupons fiscais registrados no endereço do estabelecimento em funcionamento no 
interior do empreendimento, não sendo aceitas aquelas emitidas por outras filiais ou 
pela sede, quando estabelecidas em outros endereços. 

 
6.2. Não será admitida a apresentação isolada de faturas de cartão de crédito ou de 
qualquer outro comprovante de pagamento que não sejam as respectivas notas fiscais 
e/ou cupons fiscais nos termos da legislação aplicável. 

 
7. Os picolés do “Betim Shopping”, objeto desta promoção, estão limitados a 4.000 (quatro 
mil) unidades. A escolha do sabor picolé dentre os disponíveis em estoque será realizada por 
ordem de comparecimento dos consumidores que, atendendo aos requisitos exigidos por este 
regulamento, se dirigirem ao stand da promoção para trocarem o brinde. 
 

7.1. Findo o prazo da promoção ou esgotado o número de picolés disponíveis, as 
compras efetuadas pelos consumidores, mesmo que atendendo aos demais requisitos 
deste regulamento, não darão mais direito ao recebimento da premiação. 
 
7.2. O disposto no subitem precedente aplica-se também aos consumidores que tenham 
realizado as compras dentro do prazo da promoção e estejam na fila do balcão da 
promoção para troca quando do esgotamento dos picolés. 
 
7.3. Na hipótese de esgotamento de 01 (um) ou mais sabores de picolé, o consumidor 
deverá escolher dentre os sabores que ainda estiverem disponíveis. 

 
8. Em hipótese alguma o consumidor poderá solicitar: 
 

a) A troca das notas fiscais e/ou cupons fiscais por dinheiro; 
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b) A troca por outras mercadorias em quaisquer lojas e/ou quiosques do “Betim 
Shopping”. 
 

9. Os picolés destinam-se unicamente a premiação da Promoção “Tudo Leve Tudo” do “Betim 
Shopping”, não sendo objeto de comercialização em nenhuma loja e/ou quiosque do “Betim 
Shopping”. 
 

9.1. Os picolés são fabricados pela empresa Indústria de Alimentos Favo de Mel 
Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.574.416/0001-86, sendo esta a única 
responsável pelo produto. 
 
9.2. A responsabilidade do “Betim Shopping”, em relação ao consumidor, cessará com a 
entrega do picolé.  

 
10. Por força do disposto nos artigos 9 e 10 do Decreto 70.951/72 e do despacho n.º 
23/99 de 23 de junho de 1999 publicado no Diário Oficial do dia 24 de junho, não terão 
validade para participação nesta promoção as notas fiscais e/ou cupons fiscais 
decorrentes da compra dos seguintes produtos: medicamentos, armas de fogo e fogos de 
artifício, fumo e seus derivados e de bebidas alcoólicas. 
 

10.1. Não obstante a relação de produtos acima, se algum item não constar destes 
“exemplos” que foram colocados como forma de elucidar e orientar o consumidor, o 
mesmo não poderá alegar, sob qualquer pretexto, que não foi alertado dos 
impedimentos à participação na promoção em razão da aquisição de determinados 
produtos.  

 
11. Não poderão participar da promoção os lojistas, empregados, contratados ou colaboradores 
das lojas, quiosques, ou da Administração do “Betim Shopping”, e demais pessoas que de 
alguma forma participem ou apóiem esta promoção.  
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12. Fica desde já definido que o fornecimento dos dados pessoais pelos participantes da 
promoção no balcão de troca da promoção será suficiente para formalizar a participação e 
importará automaticamente na adesão e concordância do participante com o disposto em todas 
as cláusulas deste regulamento, não cabendo aos consumidores qualquer tipo de recurso, e serve 
como declaração de que os mesmos não possuem qualquer embargo fiscal, legal ou outro, que 
os impeça de receber e/ou usufruir os brindes eventualmente concedidos.  
 
13. Os participantes da presente Promoção maiores de 18 (dezoito) anos e os pais ou 
representantes legais dos participantes menores de 18 (dezoito) anos autorizam e cedem ao 
“Betim Shopping” seu nome, voz e imagem para a utilização em toda a mídia impressa e 
eletrônica (cartazes, folhetos, fotos, filmes, spots, peças promocionais, home pages e etc.), 
objetivando a divulgação da presente Promoção, sem nenhum ônus e por tempo indeterminado. 
 
14. A Administração do “Betim Shopping” irá decidir sobre os casos omissos no presente 
regulamento, não sendo aceitos recursos de qualquer natureza contra suas decisões. 
 
15. Este regulamento estará disponível para consulta no interior do “Betim Shopping” e no site 
(www.betimshopping.com.br). 


