
 

 

Promoção Troco Premiado Campelo 

 

A Rede Campelo está realizando a promoção Troco Premiado, onde os seus 

clientes poderão trocar suas moedas por dinheiro em espécie e acumular 

pontos para trocar por brindes em uma de nossas lojas.  

REGULAMENTO: 

- Promoção Troco Premiado é válida por tempo INDETERMINADO, podendo a 

Rede Campelo cancelar a promoção de pontos a qualquer momento, sem 

aviso prévio; 

- Esta promoção destina-se a todos os clientes da Rede Campelo, sem a 

necessidade da compra de qualquer produto, apenas trazer as moedas (em 

centavos) e trocar no balcão por cédulas de papel.  

- A promoção Troco Premiado será válida em todas as lojas da Rede Campelo:  

LOJA 1: ENTRONCAMENTO – Campelo Pinheiro e Cia Ltda. – Inscrito no 

CNPJ sob nº 03.681.294/0001-52, sediado na Rua 14 de Dezembro, 447, Setor 

Dom Orione, Araguaína – TO, CEP 77823-310; 

LOJA 2: CENTRO – Campelo e Cia Ltda. – Inscrito no CNPJ sob nº 

21.249.678/0001-82, sediado na Rua das Mangueiras, 1213, Setor Central – 

Araguaína – TO – CEP 77804-110; 

LOJA 3: FEIRINHA – Campelo e Santos Ltda. – Inscrito no CNPJ sob nº 

09.421.022/0001-08, sediado na Av. Prefeito João de Sousa Lima, 780, Bairro 

Senador, Araguaína – TO, CEP 77807-160;  

LOJA 4: ATACADO E VAREJO – Pinheiro e Santos Ltda. - Inscrito no CNPJ 

sob nº 11.164.248/0001-04, sediado na Av. Filadélfia, 4044, Setor Jardim 

Filadélfia, Araguaína – TO, CEP 77813-410;   

LOJA 5: VIA LAGO – Pinheiro e Pinheiro Ltda. – Inscrito no CNPJ sob nº 

22.575.782/0001-20, sediado na Av. Filadélfia, 2490, Setor Jardim Filadélfia 

Araguaína – TO – CEP 77813-410. 



 

 

- Os clientes deverão trocar as moedas em uma de nossas lojas, nos pontos 

identificados com o banner da promoção; 

- Ao trocar as moedas, o cliente receberá um cupom contendo a quantidade de 

pontos recebidos; 

- O valor mínimo para a troca é de R$ 10 (dez reais), que equivalem a 1 (um) 

ponto; 

- A Rede Campelo não se responsabiliza por erro de cálculo, pois o cliente 

deverá trazer suas moedas devidamente separadas e acompanhar o processo 

de conferência por um de nossos colaboradores;  

- Ao entregar as moedas para conferir o valor, nossos colabores poderão 

conferir até 3 (três) vezes em caso de dúvidas; 

- As moedas deverão ser em real (R$), moeda corrente do Brasil, não 

precisando ser novas, mas sim em perfeito estado de conservação; 

 - A promoção será divulgada em todos os meios de comunicação como: rádio, 

TV, TV indoor, banners, rádio indoor, redes sociais, sites, entre outros;  

- Os pontos acumulados são:  

PONTUAÇÃO BRINDES 

R$ 10 = 1 ponto  10 pontos: Refrigerante de 2 litros 

R$ 50 = 5 pontos  35 pontos: Ingressos para o cinema  

R$ 100 = 10 pontos 100 pontos: Faca de pesca flutuante 

R$ 500 = 50 pontos  150 pontos: Panela de pressão 4,5 litros 

R$ 1000= 100 pontos 500 pontos: Tablet  

R$ 5.000 = 500 pontos  500 pontos: Vale presente de R$ 100   

R$ 10.000= 1.0000 pontos 1.000 pontos: Vale presente de R$ 200 

 1.000 pontos: Microondas 

 2.300 pontos: TV “32 

 

Obs.: O cliente deverá trocar as moedas, pegar um cupom de acordo com os 

pontos, acumular os cupons e trocar por o produto que ele desejar, desde que 

tenha o número de pontos que o bride exigir.  



 

 

Do resgate  

O cliente deverá solicitar o resgate dos pontos em toda Rede Campelo. Após 

conferir a validade dos cupons, a Rede Campelo terá até 72h para a entrega do 

prêmio.  
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