
Viva Aqui, Compre Aqui sorteia viagens
Definição dos ganhadores da ação que estimula a compra no comércio local aconteceu nesta quarta-feira, na Praça José Bonifácio
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Clientes e vendedoras foram contemplados com premiações
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redacao1@jornalarauto.com.br

COnFiRA OS GAnHADORES DOS PRÊmiOS

campanha da acisa

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Programa “Nota na Mão, Mais Saúde e Educação” entrega prêmios
A campanha de estímulo 

à emissão de notas fiscais en-
tregou na sexta-feira, dia 21, 
os 10 prêmios sorteados neste 
ano. O sorteio da premiação 
ocorreu na quarta, no saguão 
da Prefeitura de Vera Cruz. 
O Programa “Nota na Mão, 
Mais Saúde e Educação” de 
2018 distribuiu mais de 440 
mil cautelas. Os bilhetes fo-
ram trocados pelas escolas da 
rede municipal.

A exigência de nota fiscal 
no comércio vera-cruzense 
dava direito a um cupom a 
cada R$ 100 em compras. A Ao todo, 10 pessoas receberam os prêmios na sexta-feira, dia 21
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1º prêmio: Yasmin Rodrigues (televisor de 39 polegadas);
2º prêmio: Amanda Nunes (notebook);
3º prêmio: Glenda Vitória Galvan (notebook);
4º prêmio: Murilo Benke (refrigerador 330 litros); 
5º prêmio: Clarice dos Santos Galvan (ar condicionado); 
6º prêmio: Augusto Davi Mueller (televisor de 32 polegadas);
7º prêmio: Letícia Allana Zingler Loebens
(televisor de 32 polegadas); 
8º prêmio: Ana Rosemar Rodrigues (lavadora de roupas); 
9º prêmio: Amanda Nunes (forno micro-ondas);
10º prêmio: Roselei Helena Theisen (forno elétrico). 

OS GAnHADORES

troca de notinhas também 
rendeu premiação às 20 esco-
las municipais participantes, 

R$ 500 por participação mais 
valores de acordo com o vo-
lume trocado. 

A EMEF São Francisco re-
cebeu mais de R$ 4 mil pela 
troca de 106 mil cautelas. Ao 

todo foram distribuídos mais 
de R$ 40 mil entre escolas e 
ganhadores.

Tem vera-cruzense que 
vai iniciar o ano de 2019 
aproveitando os prêmios 
da campanha “Viva Aqui, 
Compre Aqui”, da Acisa em 
parceria com a Prefeitura 
de Vera Cruz. No início da 

1º prêmio - Viagem para Bahia com acompanhante:  Cristina 
Helena S. A. Rabuske - vendedor Gilson, da Becker;
2º prêmio - Viagem para Rio de Janeiro com acompanhante:  
Édson Schmidt - vendedora Márcia, da Renove;
3º prêmio -  TV LED 49” : Madalena Maria Frantz - não tem 
vendedor descrito no cupom, da Eletrocenter;
4º prêmio - TV LED 32”: Sabrina dos Santos - vendedora Fran-
ciele, da Casa das Tintas;
5º prêmio - Ar-condicionado:  Márcia Beatris Frantz Hoffmann 
- vendedora Isabel, da Renove;
6º prêmio - celular smartphone:  Valdério Jost - vendedor 
Anderson, da Comercial Tipuanas;
7º prêmio - celular smartphone:  Micheli Katiani Rech - ven-
dedora Cátia, da Joalheira e Ótica Lyra;

Cinco vale-compras no valor de R$ 500 cada
(do 8º ao 12º prêmio):
| Osvaldo da Silva - vendedora Samara, da Central Mat. Elétricos;
| Vinícius Augusto Rothmund - vendedora Livane, da Sapatu’s 
Görck;
| Taís Adeline da Silva - vendedora Grazi, da Rose Modas;
| Amanda Fernanda Peil -  vendedor Alan, do Posto RJ;
| Milton A. Riss - vendedora Márcia, da Renove.

noite desta quarta-feira, dia 
26, aconteceu o sorteio, que 
além de presentear com duas 
viagens: uma para a Bahia e 
outra para o Rio de Janeiro, 
também premiou com smar-
tphones, ar-condicionado 
e vale-compras no valor de 
R$ 500 cada. Quem também 
saiu ganhando foram as ven-

dedoras. As 12 vendedoras 
indicadas em cada cupom 
sorteado nos prêmios gerais 
vão receber um vale-compras 
de R$ 200 cada, que podem 
ser trocados nas lojas partici-
pantes da campanha.

A entrega dos prêmios será 
nesta sexta-feira, dia 28, às 
9h30min, na sede da Acisa, 
que fica na rua Carlos Werner, 
nº 233 (ao lado do escritório 
da Emater). Os ganhadores 
devem apresentar um docu-
mento com CPF e foto. 

Para o presidente da Acisa, 
Ubirajara de Almeida, é uma 
alegria estar entregando os 
prêmios desta campanha que 
foi um sucesso e envolveu 
não só os munícipes, mas 
consumidores de outras ci-
dades. “É muito bom saber 
que Vera Cruz tem tudo e 
tem gente de fora que vem 
comprar aqui”, comemora.


