
 
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA “COMPROU GANHOU” 

Show do Armandinho 

 

1. O objetivo da campanha é oferecer para os consumidores das lojas Semar nas lojas sediadas 

na cidade de Mogi das Cruzes, ingressos para Show do Armandinho, conforme item 7. 

2. Serão distribuídos em cada loja a quantidade de: Brás Cubas 750 convites, César de Souza 600 

convites e Jundiapeba 600 convites.   

3. A campanha inicia-se em 26 de abril de 2022, e se encerra quando acabar os ingressos.   

4. Para participar da campanha, os consumidores deverão realizar a compra acima de R$ 100,00, 

nas lojas de Cesar de Souza, Brás Cubas e Jundiapeba.  

5. A cada R$ 100,00 (sessenta reais) em compras nos Semar Supermercados, o cliente terá 

direito a 01 (um) ingresso.  

5.1.1 Não há limite de ingressos por cliente, assim comprando múltiplos de R$ 100,00 (cem reais) 

o cliente receberá a quantidade de ingressos ao valor de suas compras. Exemplo: juntando R$ 

200,00 (duzentos reais) em compras, terá direito a 02 (dois) ingressos e assim sucessivamente. 

5.1.2. O valor das compras não pode acumulado. Exemplo: compra no valor de R$ 199,99 dá 

direito a 1 ingresso.  

6. Para adquirir o ingresso, após a compra, o consumidor deverá comparecer ao balcão fiscal, 

mediante ao cupom fiscal. O cupom será carimbado e assinado pelo funcionário que entregou 

o convite. Desta forma, este cupom não poderá ser usado novamente. 

7. O evento será realizado no dia 30 de abril de 2022, sábado, com abertura às 22h00, na casa 

de shows The Blue, localizada na Rua Cabo Diogo Oliver, 957, Mogi das Cruzes/SP.  

8. Este regulamento estará disponível nas lojas participantes, no balcão fiscal e no site 

https://www.semarentrega.com.br/. 

9. A participação na campanha é facultativa. Todos àqueles que aceitarem participar estão 

cientes e de acordo com as regras deste regulamento e autorizam a divulgação nas redes sociais 

do SEMAR. 

10. Poderão participar da Campanha todas as pessoas físicas residentes em território nacional e 

que aceitem as condições previstas neste regulamento. 

10.1. É vedada a inscrição ou participação na campanha de empregados do Semar ou terceiros 

que prestem serviço ao Semar, assim como promotores de venda que atuem dentro das lojas 

do Semar. 

11. O presente Regulamento ficará à disposição dos interessados nas lojas Semar e no site: 

https://institucional.semarsupermercados.com.br/. Eventuais dúvidas, divergências, 

reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionados pelas regras previstas neste 

regulamento serão resolvidos em única e última instância pela Gerência Geral da loja 

Participante onde tenha ocorrido a compra. 
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