
 
 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO VERÃOZÃO SHOPPING SUL “COMPRE E GANHE – 1 MÊS DE ACADEMIA GRÁTIS 

(EVOLVE SHOPPING SUL)”, SEM LIMITE DE ESTOQUE, nos termos da SEI nº 11/2018/COGPS/SUFIL/Secretaria 

de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria – SEFEL/MF, de 02/10/2018. 

 

1. A PROMOÇÃO VERÃOZÃO SHOPPING SUL “COMPRE E GANHE – 1 MÊS DE ACADEMIA GRÁTIS (EVOLVE 

SHOPPING SUL)” é promovida pela Associação dos Lojistas do Shopping Sul, CNPJ: 13.005.796/0001-17, 

situada na ROD BR 040 S/N QUADRA 01 LOTE 01 GLEBA F KM 12, PARQUE ESPLANADA III, CEP 72.876-902, 

doravante designada “PROMOTORA”, e será realizada no Shopping Sul, na cidade Valparaíso de Goiás - GO, e 

está em conformidade com a SEI nº 11/2018/COGPS/SUFIL/Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e 

Loteria – SEFEL/MF, de 02/10/2018 (COMPROU-GANHOU SEM LIMITE DE ESTOQUE DE BRINDE). 

2. A PROMOÇÃO ocorrerá no período compreendido entre o dia 01/02/2021 até às 18h do dia 28/02/2021. 

3. Qualquer pessoa natural (física) interessada poderá participar da PROMOÇÃO, salvo àquelas previstas no 

item 19 abaixo, desde que cumpra as condições estabelecidas neste regulamento. 

4. Com R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) gastos em compras em qualquer uma das lojas e/ou espaços 

comerciais do SHOPPING SUL, Valparaíso de Goiás/GO, participantes da PROMOÇÃO, durante o período desta, 

mediante apresentação da(s) nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) no Posto de Trocas da PROMOÇÃO, o 

participante terá direito a 1 (um) mês grátis na EVOLVE SHOPPING SUL. As notas fiscais serão válidas a partir 

do dia 01 de fevereiro, porém o balcão de troca será disponibilizado para os clientes a partir das 12h do dia 18 

de fevereiro. 

5. A presente PROMOÇÃO não é válida para alunos já regularmente matriculados na Evolve Academia. 

5.1. O 1 (um) mês grátis na EVOLVE SHOPPING SUL não poderá, em hipótese alguma, ser convertido em 

dinheiro, trocado e/ou substituído por qualquer outro produto, bem como, comercializado. 

5.2. O cliente que receber a premiação, poderá procurar a EVOLVE SHOPPING SUL e fazer uso do seu voucher 

até o dia 31/03/2021. Após esse prazo, a premiação perderá sua validade. 

6. Na presente PROMOÇÃO, cada participante poderá receber apenas 1 (um) mês grátis na academia EVOLVE 

SHOPPING SUL. Dessa forma, caso o participante atinja um valor superior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 



 
em compras, terá os comprovantes referentes aos valores excedentes desconsiderados para efeito de troca 

nesta PROMOÇÃO. Esse controle será feito através do CPF do participante. 

7. A apresentação da(s) nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) originais de compra (não sendo aceitas cópias ou 

fotos das notas e/ou cupons fiscais), emitida(o)(s) no período do dia 01/02/2021 até às 16h do dia 28/02/2021, 

constando o CNPJ da loja e/ou espaço comercial, sediada(o) no Shopping Sul, Valparaíso de Goiás/GO e 

participante da PROMOÇÃO, para troca pelo brinde, deverá ser efetuada, pelos participantes, no Posto de 

Trocas da PROMOÇÃO, localizado no Piso Térreo, que funcionará de segunda a domingo, das 12h às 18h. Caso 

haja alguma alteração de horário de funcionamento, o novo horário será divulgado no posto de trocas e/ou 

através do site www.shoppingsul.net. 

8. Quando da troca da(s) nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) no Posto de Trocas pelo brinde da 

PROMOÇÃO, o participante deverá efetuar um cadastro informando todos os seus dados, tais como: nome e 

endereço completos, data de nascimento, gênero, número da Carteira de Identidade (RG) e do CPF, telefones 

(com DDD), e-mail e apresentar obrigatoriamente um documento oficial com foto, à PROMOTORA ou a quem 

esta indicar e disponibilizar no referido posto, que fará a conferência do(a)(s) citado(a)(s) nota(s) e/ou 

cupom(ns) fiscal(is). Nota(s) e/ou cupom(ns) fiscal(is) com CPF divergente do CPF do participante cadastrado 

em sistema não serão aceitos. 

9. Considerando que o cadastro na PROMOÇÃO será informatizado, no caso de uma eventual falha do sistema, 

o procedimento de cadastro será feito manualmente, até que se regularize o sistema, mantendo-se 

inalteradas todas as regras e condições de validade de participação na PROMOÇÃO. 

10. Não será permitido que terceiros efetuem o cadastro em nome do participante da PROMOÇÃO, mesmo 

que este representante apresente os documentos originais do titular da nota e/ou cupom fiscal. 

11. Para efeito da aplicação do item 4 acima, nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) poderá(ao) ser 

somado(a)(s) até que se alcance o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em compras, para a troca 

prevista na PROMOÇÃO, desde que durante o período de participação, ou seja, do dia 01/02/2021 até às 18h 

do dia 28/02/2020. Após a troca pelo brinde e/ou o término da PROMOÇÃO eventuais saldos remanescentes 

serão desconsiderados, não podendo ser utilizados em promoções futuras, realizadas pelo Shopping Sul e/ou 

pela PROMOTORA. 

12. Ficam os participantes, cientes, desde já, que o saldo remanescente acumulado em notas cadastradas, não 

poderá, em hipótese alguma, ser transferido e/ou dividido com outro participante, independentemente do 



 
grau de parentesco e/ou amizade. Do mesmo modo, não será permitida por força de legislação fiscal a divisão 

de valores de notas fiscais entre participantes no ato da compra. 

13. A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is), apresentado(s) no Posto e Trocas será(ão) carimbada(o)(s) 

e/ou rubricada(o)s pela PROMOTORA, ou por quem esta indicar, e não poderá(ão) ser reapresentado(a)(s). 

14. A(s) nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) emitido(s) antes e/ou depois do período de realização da 

PROMOÇÃO serão desconsiderados para efeitos de troca. 

15. Não será(ão) aceito(s), para fins de troca, cópias de nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) rasurados, 

ilegíveis, ou que possuam quaisquer alterações, bem como a apresentação isolada de comprovante de compra 

de cartões de crédito ou débito, nem mesmo de faturas de cartão de crédito ou extrato bancário comprovando 

o débito, sem que haja a apresentação da respectiva nota fiscal ou cupom fiscal original, comprovando que a 

compra foi realizada nas lojas/espaço comercial do SHOPPING SUL. 

16. No caso de notas fiscais e/ou cupons fiscais, sequenciais, emitidos pela mesma loja ou espaço comercial, 

contendo a mesma data de emissão, a PROMOTORA reserva-se ao direito de consultar a loja ou espaço 

comercial emitente, antes de efetuar a troca. Em caso de confirmação de alguma irregularidade, as respectivas 

notas/cupons fiscais serão carimbadas e invalidadas para efeito de troca na PROMOÇÃO. 

17. Não terão validade para troca dos brindes objeto da presente promoção, as notas fiscais e/ou cupons 

fiscais decorrentes da compra dos seguintes produtos: Medicamentos; Armas e munições; Explosivos; Fogos 

de artifícios ou de estampido; Bebidas alcoólicas; Fumos e seus derivados, conforme o previsto no artigo 10 

do Decreto 70.951/72. 17.1. Para fins do item anterior, não serão computadas para participação da 

PROMOÇÃO as compras de medicamentos feitas em farmácias e drogarias, no entanto, serão consideradas 

válidas as compras referentes a produtos como: artigos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, alimentos 

e bebidas não alcoólicas. Do mesmo modo, com relação as lojas e/ou espaços comerciais de alimentação, 

também, não serão considerados válidos para participar da PROMOÇÃO, fumos e seus derivados e as bebidas 

alcoólicas, sendo somente considerados os demais produtos que não forem vedados por este regulamento e 

pelo artigo supramencionado. 

18. Não serão aceitas para participar da PROMOÇÃO as notas e/ou cupons fiscais emitidas por lojas e/ou 

espaços comerciais não participantes da PROMOÇÃO, referentes a compras de ingressos de shows, teatro 

e/ou exposições, estacionamento, casas de câmbio, jogos eletrônicos, cinema, casa lotérica, serviços 

bancários e academia. 



 
19. Não poderão participar da PROMOÇÃO, pessoas menores de 18 (dezoito) anos e incapazes de praticar 

validamente os atos da vida civil, às pessoas jurídicas, os sócios, acionistas e funcionários das seguintes 

empresas: Associação dos Lojistas do Shopping Sul, Condomínio do Shopping Sul e Valparaízo 

Empreendimentos, os proprietários e funcionários das lojas e espaços comerciais do Shopping, sócios e 

funcionários de empresas terceirizadas que trabalhem no Shopping Sul , funcionários temporários que 

trabalhem nas dependências do Shopping, mesmo que não registrados, os proprietários e funcionários das 

agências de propaganda e promoção responsáveis pela presente PROMOÇÃO, funcionários da assessoria de 

imprensa do Shopping e demais empresas que de alguma forma elaborem, participem, apoiem e/ou executem 

esta PROMOÇÃO. 

19.1. Não participarão da promoção lojas ou quiosques informados na relação “lojas não participantes” 

disponível no posto de trocas da promoção. 

20. As pessoas mencionadas acima, quando identificadas e que de alguma forma fraudarem, violarem e/ou 

manipularem este regulamento para participar da PROMOÇÃO serão desclassificadas e não terão direito ao 

brinde. 

21. Os participantes que fraudarem, violarem e/ou manipularem este regulamento para participar da 

promoção, também não poderão receber o brinde. 

21.1. Serão desclassificados da PROMOÇÃO, a qualquer momento, a participação com fraude comprovada; 

realizada por meio da obtenção de vantagem/benefício de forma ilícita; ou que não cumprir quaisquer das 

condições deste regulamento, incluindo, mas não se limitando aos seguintes casos, a participação: (i) em que 

não haja a efetiva confirmação da comprovação da condição de participação e (ii) que utilize mecanismos que 

criem condições desleais e/ou irregulares e/ou atentem contra as condições e objetivos de participação da 

PROMOÇÃO. 

22. A PROMOÇÃO, assim como seu regulamento, poderão ser alterados, suspensos e/ou cancelados, pela 

PROMOTORA, por motivos de força maior e/ou caso fortuito, que venham a comprometer o regular 

andamento da PROMOÇÃO, mediante prévio aviso publicado no interior do SHOPPING SUL e no site 

www.shoppingsul.net. 

23. Caso a PROMOÇÃO não se efetive ou se interrompa por motivos de força maior, tais como enchentes, 

calamidades, segurança pública, greves, luto oficial etc., a mesma será agendada em data a ser definida pela 

PROMOTORA, respeitando sempre os direitos dos participantes. 



 
24. Os participantes da PROMOÇÃO autorizam, desde já, como consequência do recebimento do brinde, a 

utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, pelo SHOPPING SUL e pela PROMOTORA, em qualquer um 

dos meios por este(a) escolhido(s), para divulgação da PROMOÇÃO, sem nenhum ônus ao referido Shopping 

e a PROMOTORA. 

24.1. A PROMOTORA não se responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos dados fornecidos pelos 

participantes. 

25. A participação na PROMOÇÃO implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições 

e serve como declaração de que o participante não tem qualquer impedimento para aderir a PROMOÇÃO. 

26. As dúvidas e omissões não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma comissão composta por 

representantes da PROMOTORA, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 

27. Este regulamento estará disponível no Posto de Troca da PROMOÇÃO, localizado no Piso Térreo do 

SHOPPING SUL e no site www.shoppingsul.net. 

28. Fica, desde já, eleito o Foro Central da Comarca Valparaíso de Goiás/GO, para solução de quaisquer 

questões referentes ao regulamento da PROMOÇÃO. 

29. Esta PROMOÇÃO está em conformidade com a SEI nº 11/2018/COGPS/SUFIL/Secretaria de 

Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria – SEFEL/MF, de 02/10/2018 (COMPROU-GANHOU SEM LIMITE DE 

ESTOQUE DE BRINDE” 

 

DADOS PESSOAIS DOS PARTICIPANTES 

30. Os dados pessoais coletados no momento da inscrição do Participante na promoção VERÃOZÃO SHOPPING 

SUL serão tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2015), para as seguintes 

finalidades: 

30.1. Principais: para cumprimento de obrigações legais, contratuais e exercício regular de direito: 

• Participação na presente promoção, mediante verificação da regularidade dos dados cadastrais, 

viabilizando a atribuição do prêmio/brinde aos ganhadores e consequente localização deste para 

entrega; 

• Realização de controles para detecção e combate a fraudes; 

• Dar publicidade, promover e divulgar, nas mídias, o nome, a imagem e a voz dos ganhadores para 

dar conhecimento do resultado e para fins comerciais ou informativos da Associação e do 

Shopping; 



 
30.2. Secundárias: para interesse legítimo: 

• Oferta de produtos, serviços e material institucional e para contato com o cliente para comunicar 

as ações de marketing, eventos, calendário de varejo e mix e informações da Associação e do 

Shopping; 

• Análise demográfica. 

31. Os dados pessoais dos participantes serão coletados de forma on-line quando do cadastro na promoção 

no aplicativo do Shopping e seu tratamento se dará dentro dos prazos necessários para atender às finalidades 

acima ou dentro dos prazos prescricionais legais. 

32. A Associação e o Shopping são controladores conjuntos dos dados pessoais coletados na promoção e 

poderão ser contactados para esclarecimentos e exercício de seus direitos sobre o tratamento dos dados 

pessoais por meio dos seguintes canais de comunicação: 

• Associação dos Lojistas do Shopping Sul, CNPJ: 13.005.796/0001-17 

• Pessoalmente ou por correio convencional: 

• Endereço: BR 040, KM 12, Gleba F – Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás, GO. CEP: 72.876-902, 

Pelo site: o www.shoppingsul.net 

 

33. O(s) controlador(es) poderá(ão) compartilhar os dados pessoais coletados no concurso com parceiros, 

empresas do grupo, fornecedores: de serviços de tecnologia (softwares, plataforma e armazenagem), de 

telecomunicação, de publicidade, contábil. 

34. Esses fornecedores poderão tratar os dados pessoais como operadores, mas somente procederão ao 

tratamento de acordo com as determinações e instruções do(s) controlador(es), de acordo com os contratos 

celebrados. 

35. Pode vir a ser necessário, para cumprimento de obrigação legal, compartilhar os seus dados com empresas 

de auditoria, com autoridades regulatórias, investigativa e/ou fiscalizadora, judicial ou governamental. Se 

entendermos que tais solicitações sejam abusivas e/ ou violem sua privacidade, iremos defender os seus 

direitos. 

36. Importante ressaltar que, os Participantes, como titulares de dados pessoais, desde que de acordo com as 

bases legais, poderão, a qualquer tempo, exercer o seu direito de autodeterminação ao requisitar 

informações, acesso, retificação, anonimização, portabilidade, eliminação e até mesmo opor ou revogar o 

http://www.shoppingsul.net/


 
consentimento, bastando, para isso, o envio de solicitação para marketingshoppingsul@terral.com.br. 

Confirmaremos a titularidade do Participante por meio do envio de mensagem para o e-mail cadastrado. 

37. Como controladores conjuntos dos seus dados pessoais, seguiremos, permanentemente, não apenas as 

disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2015), mas também as normativas expedidas 

pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANDP) e as diretrizes de Segurança da Informação. 

38. Em razão disso, adotamos boas práticas de governança e medidas de segurança técnica e administrativa 

rígidas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, utilizações indevidas e situações 

acidentais, lícitas ou ilícitas. 

 

CESSÃO DE IMAGEM 

39. Os contemplados autorizam a empresa promotora, sem qualquer ônus, a usar seus nomes, imagens e 

depoimentos a serem concedidos por eles pelo prazo de um ano, na integralidade e a título universal e 

gratuito, para fins de utilização e/ou comercialização, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no Exterior, sem 

quaisquer ônus, para internet, TV, mídia impressa, incluindo, mas não limitando a outdoor, busdoor, 

envelopamento, material de ponto de venda, dentre outros, podendo, ainda, reduzi-lo, compacta-lo ou editá-

lo. 

  



 
 

LOJAS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

COXINHA EXPRESS LIKES SUNGLASSES LOJAS AMERICANAS POPCORN GOURMET 

AÇAITERIA DA HORA LOLA LINGERIE POSE 

AGITTUS CALÇADOS DENY SPORTS LUPO PRINT FAST 

AGUA DE CHEIRO DIVERSAO ANIMAL MABUYA QG JEITINHO CASEIRO 

ALCATEIA DIVINA MAGAZINE LUIZA RARA ACESSORIOS 

AREZZO DIVINO FOGÃO MAGNOLIA RENNER 

ART MUSIC DOMINO´S MAMEDE CALÇADOS RI HAPPY 

AVENTTO LIFEWEAR DROGARIA DEDICAR MARIA MORAIS RIACHUELO 

AVENTURE DSTROIER MARISA ROLEZITOS 

BABY ENCANTO KIDS ELEGANCE MC DONALDS SAMSUNG 

BAD BOY EMPADA CAPITAL METHAMORFOSE SEND CELULAR 

BALCAO DA CANASTRA EMPADARIA GOIANA MILANO CALÇADOS SHOPPING DOS COSMETICOS 

BIG LAR EMPORIO DO AÇO MINI KALZONE SLIMPRO ACESSORIOS 

BIJU MANIA CHEIRIN BÃO MOLE MANIA SÓ COLCHOES 

BIO MUNDO ENCANTARTE MONICA SANCHES SORT 

BOB´S MARIA BONITA MOTOROLA SOUZA TABACARIA 

BOTOCLINIC FAROL POLO WEAR MUNDO DOS FILTROS SPOLETO 

BURGER KING FIRST CLASS NIHA STUDIO STAR MOVEIS 

C&A FRANGO NO POTE NOAX ACESSÓRIOS SUBWAY 

CACAU SHOW FREE CENTER NOVO MUNDO SUITS MEN 

CARMEN STEFFENS FUJIOKA NUTRIFORM SUSHILOKO 

CASAS BAHIA GALERIA DO AÇO O BOTICARIO TABACARIA CAPTAIN 

CENTAURO GARZONI JEANS OI TACO 

CENTRAL DO DENTE GIRAFFAS ÓTICA E ALIANÇAS SHALON TESOURA DE OURO 

CHILLI BEANS GLAMOUR  OTICAS CAROL TIM 

CHIQUINHO SORVETES GOSTEI PAHALA TONPS BARBEARIA 

CIA DO TERNO HAVAIANAS PANELINHAS DO BRASIL TRIFIL LINGERIE 

CLARO HERING PARIS JOIAS TROPICALIA 

CLUBE MELISSA IMAGINARIUM PERNAMBUCANAS TUDO DELAS 

COLCHÕES ORTOBOM KIDSTOK PITICAS UP STORE 

COLOMBO KISSES MAKE UP PLAY FULLY VIP CELULAR 

CONEXÃO SNEAKERS LADY PERFUMARIA POLISHOP VITORIA BIJOUTERIAS 

CONSTANCE LAVA JATO FLIPWASH POLO SEVEN VIVO 

CORALLI JÓIAS LE POSTICHE POLYELLE VOOX OTICA 

YES COSMETICOS YONG XIANG WORLD TENNIS ZINZANE 

  


