
CAMPANHA EI- CARROSEL SUPERMERCADOS 

NOME CAMPANHA– É HORA DE COMPARTILHAR SOLIDARIEDADE 

 

DESCRIÇÃO CAMPANHA: 
    1) A ação será desenvolvida no período de 01 a 07 de setembro entre a organização do Enduro da 
Independência e o parceiro/apoiador Carrossel Supermercados com o objetivo de arrecadar cestas básicas 
para distribuição a entidades parceiras do enduro;  
    2) A modalidade de arrecadação será via depósito bancário ( NF SUPERMERCADOS LTDA 
Banco Itaú / AG : 1597 / C/C : 20602-6 / CNPJ/PIX: 17.943.291/0001-54) sob a responsabilidade do parceiro 
Carrossel Supermercados, no valor R$65,00 (valor Cesta Básica)  
   3) O total arrecadado será convertido em cestas básicas adquiridas/distribuídas EXCLUSIVAMENTE por 
Carrossel Supermercados. 
 
  
FORMATO 
 * SORTEIO de KITs  entre os participantes/doadores;  
 * APENAS 01 ganhador por sorteio; 
* Doações deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE nos estandes do Carrossel Supermercados, instalados em     
 São Lourenço e Caxambu - para retirada comprovante depósito/CUPOM participação sorteio KITs;  
 * Aquisição de uma cesta básica para doação a entidades parceiras do EI 2021; 
 * Aquisição será feita via depósito em conta corrente (NF SUPERMERCADOS LTDA / Banco Itaú / AG : 1597 
 /C/C : 20602-6 / CNPJ/PIX: 17.943.291/0001-54); 
* Cada participante receberá um CUPOM PERSONALIZADO como comprovante do depósito e para 
 participação sorteios KiTs 
* Cesta básica será adquirida no Carrossel Supermercados (parceiro/apoiados do EI 2021); 
* Doações serão destinadas para instituições parceiras do EI; 
* FICA VEDADA a participação do GANHADOR de cada etapa às etapas posteriores. 
 
OBS: Em São Lourenço e Caxambu, dentro das áreas de realização do evento, o participante/doador        
 terá à disposição um estande do Carrossel Supermercados para realizar a aquisição do  
 CUPOM PROMOCIONAL 
 
 
PRÊMIOS 
1) KIT CARROSSEL  SUPERMERCADOS; 
2) VALE-COMPRA R$500,00; 
3) KIT EI 2021  
               
VALIDADE PROMOÇÃO: os depósitos estarão disponíveis até o dia 07 de setembro 
 
 
 
DIVULGAÇÃO:  
      1) A informações pertinentes à promoção, bem como o regulamento, serão divulgadas nos sites e redes 
oficiais dos organizadores da ação (EI e Carrossel Supermercados) 
      2) O total de cestas básicas a serem doadas será divulgado nos sites oficiais dos    
 Carrossel Supermercados e Enduro da Independência; 
      3)  A relação das instituições contempladas será divulgada nos sites e redes oficiais do Supermercado 
 Carrossel e EI 
 
 


