
1 - A Promoção “Giro da Sorte Drogal” é uma realização da empresa Drogal Farmacêutica Ltda, válida para o período de 
01/04/2017 à 31/12/2017, ou término dos giros, aberta a qualquer cliente pessoa física que efetuarem compras nas lojas 
da Drogal Farmacêutica Ltda, localizadas nas cidades do estado de São Paulo.
2 - Poderão participar desta promoção todos os consumidores, pessoas físicas, de qualquer idade, portadores do CPF/MF 
e que efetuarem compras nas lojas da Drogal, informando seu CPF ao vendedor para lançamento no sistema da compra 
efetuada, e realizarem um simples cadastro no hotsite www.drogal.com.br/promocoes.
3 - Para participar da promoção, o interessado em concorrer aos prêmios da presente promoção, deverá realizar uma 
compra independente do seu valor, no período de 01/04/2017 a 31/12/2017, efetuando o cadastro (único) e completo no 
site www.drogal.com.br/promocoes, e terá direito a um “Giro da Sorte” exceto os produtos vetados pelo Art. 10 do Decreto 
70.951, de 09/08/1972, ou seja, Armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, medicamentos, bebidas 
alcoólicas, fumo e seus derivados, sendo que serão validos para efeito de troca, apenas produtos de higiene pessoal e per-
fumarias, informando seus dados pessoais, como nome, endereço, CPF, Telefone, e-mail, cidade, Estado e CEP, no hotsite 
www.drogal.com.br/promocoes, e clicar em, concordo no regulamento que estará explícito na tela de cadastramento.
4 - Serão programados os disparos de 270.000 “Giros da Sorte Drogal” no período da promoção, em Série Única, sendo que 
os participantes cadastrados estarão concorrendo a 4.314 brindes, com a probabilidade de 1/63 Giros para cada prêmio, 
sendo que os mesmos serão distribuídos, aleatoriamente, através do hotsite www.drogal.com.br/promocoes, com numer-
ação de 0.001 a 4.314, que deverá ser impresso no ato da premiação o recibo de retirada do prêmio, dirigindo-se ao SAC de 
atendimento das lojas Drogal, para retirada e troca do prêmio. Caso, o número de giros da “Giro da Sorte Drogal” se encerre 
antes da data prevista a promoção, será considerada encerrada. Considera-se giros da promoção “Giro da Sorte Drogal”, o 
sistema programado por meio de contador simples para distribuição dos prêmios descritos abaixo.
5 - Descrição e valores dos prêmios:

Para saber mais, converse com nossos atendentes ou acesse:  www.drogal.com.br/promocoes

DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS QTD.
 VALOR 

UNITÁRIO   VALOR TOTAL 

 R$   R$ 

SVEDA Solar Autobrozenador. 120  R$      10,90  R$       1.308,00 

SVEDA Solar Protetor FPS 15 120gr. 48  R$        7,81  R$          374,88 

SVEDA Solar Protetor FPS 30 200gr. 1.032  R$      10,90  R$     11.248,80 

Hastes Flexíveis Nexter 75 UNID X 4
pacotes c/ 75 peças.

1.584  R$        2,12  R$       3.358,08 

Vale-compra, no valor de R$ 15,00, 
em mercadorias a escolha do 
contemplado, exceto os produtos 
vetados pelo Art. 10 do Decreto 
70.951/72, nas lojas aderentes.

600  R$      15,00  R$       9.000,00 

Vale-compra, no valor de R$ 25,00, 
em mercadorias a escolha do 
contemplado, exceto os produtos 
vetados pelo Art. 10 do Decreto 
70.951/72, nas lojas aderentes.

500  R$      25,00  R$     12.500,00 

Vale-compra, no valor de R$ 30,00, 
em mercadorias a escolha do 
contemplado, exceto os produtos 
vetados pelo Art. 10 do Decreto 
70.951/72, nas lojas aderentes.

400  R$      30,00  R$     12.000,00 

Vale-compra, no valor de R$ 100,00, 
em mercadorias a escolha do 
contemplado, exceto os produtos 
vetados pelo Art. 10 do Decreto 
70.951/72, nas lojas aderentes.

30  R$    100,00  R$       3.000,00 

 Total de Prêmios: 4.314  R$     52.789,76 
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6 - Canais e formas de divulgação institucional pela mídia: A empresa promotora utilizará os seguintes veículos de 
divulgação da promoção e do resultado: rádio, televisão, jornal, cartazes, faixas, malas-diretas, folhetos, outdoor e no 
site: www.drogal.com.br.
7 - A Prescrição de Direito ao Prêmio: De acordo com o Art. 6º. do Decreto nº. 70.951 de 1972, o direito ao prêmio sortea-
do ganho em vale-brinde, não reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados respectivamente da data de 
apuração do resultado do concurso, caducará e o valor correspondente será recolhido pela pessoa jurídica autorizada ao 
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de dez dias.
8 - Não poderão participar da presente promoção: pessoas físicas sem inscrição válida no CPF/MF, pessoas jurídicas, os 
sócios, e acionistas da Drogal Farmacêutica Ltda, da Polypromo Com. Ltda, e GS Group Ltda.
9 - A empresa Drogal Farmacêutica Ltda, se reserva o direito de fazer uso do nome, imagem e voz do contemplado, em 
todos os meios de comunicação (TV, rádio, impressos, etc) e em todo o território nacional, na divulgação desta promoção 
e de seus resultados, sem qualquer ônus para a promotora, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após do 
encerramento da promoção, com o que desde já concorda o participante desta Promoção.
10 - O ato de efetuar o registro do CPF no sistema para a participação desta promoção caracteriza a aceitação e o recon-
hecimento integral dos termos e condições deste, e serve como declaração de que o participante, ou seu responsável, 
não tenham qualquer impedimento legal que o impossibilite de receber o prêmio, sendo que os casos omissos e as 
dúvidas porventura nele suscitadas serão solucionados pelas empresas promotoras.
11 - As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da promoção autorizada deverão ser pre-
liminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e posteriormente, submetidas à CAIXA/REPCO, quando 
o participante não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos integrantes do sistema nacional de Defesa do 
consumidor. 
12 - Qualquer reclamação do participante deverá ser efetuada ao PROCON, através do telefone (151), ou ao PROCON 
de cada localidade.
13 - Fica, desde já, eleito o Fórum Central da Comarca dos participantes, para a solução de quaisquer questões referentes 
ao regulamento da promoção autorizada.
Drogal Farmacêutica Ltda, Rua Governador Pedro de Toledo, nº 926, Centro, Piracicaba/SP.
 CNPJ. 54.375.647/0001-27.
Certificado de Autorização CAIXA Nº 5-5106/2017 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
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