
REGULAMENTO CONCURSO DE FRASES TV ACETC 

 

A promoção online “Concurso de Frases TV ACETC” é válida de 26 de julho a 09 de agosto de 
2017 e é exclusiva da ACETC (Associação Comercial e Empresarial de Três Corações). 

Para participar da promoção online o interessado deve entrar no canal TV ACETC, no vídeo 
“Concurso de Frases TV ACETC” no YouTube e fazer seu comentário para completar a frase: 
“Comprar no comércio de Três Corações é bom porque.....”. O perfil no YouTube do 
participante deverá estar em modo público para que se possa identificar os ganhadores.  

Serão aceitos apenas 1 frase por comentário.  

Você poderá participar quantas vezes quiser, respeitando o item acima.  

Serão aprovadas para análise e consequentemente participarão da promoção apenas frases 
que possam auxiliar no desenvolvimento de nosso comércio.  

O canal TV ACETC está disponibilizado no link: 
https://www.youtube.com/channel/UCGhMRtorqRu7FzKyqR-Hchw  

Ao término da promoção, as respostas serão selecionadas e enviadas a diretoria da ACETC que 
será a comissão responsável pela escolha das duas melhores respostas.  

A escolha das melhores respostas será realizada no dia 17 de agosto de 2017, às 09 h na 
Reunião Semanal da diretoria da ACETC, na sede da empresa e os nomes dos ganhadores 
serão divulgados a partir das 13h, do mesmo dia, nas redes sociais da ACETC.  

As duas melhores respostas ganharão dois vale compras de R$250,00 (1 para cada um) que 
serão retirados na Sede da ACETC, na Praça dos Ferroviários, 7, Centro, Três Corações, MG e 
utilizados para compras em qualquer das empresas associadas na ACETC no período de 18 de 
agosto a 18 de setembro.  

Os participantes, desde já, autorizam a Associação Comercial e Empresarial de Três Corações a 
utilizar os seus nomes, imagens e vozes na divulgação dos resultados, em qualquer meio de 
comunicação, sem que isso implique em qualquer tipo de ônus ou obrigação por parte da ACE 
Três Corações.  

A ACETC se reserva no direito de ajustar possíveis casos especiais conforme a regulamentação 

aqui especificada. 


