
Como funciona a seladinha?
A ca da R$ 50, 00 em compra, o  consumi dor re ceberá  uma raspadinh a a cumulativa, ou seja , se  a compra  
f or de R $ 100, se rão duas raspadinh a e  assim sucessiva me nte. N o tota l, se rão ce rca  de  R$ 40 mi l em 
prêmios, a lém do sorte io de vale s compra s n os valores  de  R$ 100,00 R $ 200, 00 e  R$ 400,00 que  
poderã o se r gastos e m qua lquer uma das l oja s participantes. 


Como participar pela Acomac Jundiaí?
O lojista associado à Acomac Jundiaí que quiser participar da campanha “Viva o Melhor do Natal” 
entre em contato com a Acomac pelo telefone: 4521-8236 e fale com a Rita Márcia. 
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A Acomac Jundiaí, em  parceira permanente da Câmara dos Dirigentes Lojistas e 
Sincomércio Jundiaí, está divulgando a promoção exclusiva que estas entidades estão 

promovendo para este Natal. 

Com exclusividade, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí) e o Sincomercio 
(Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região), realizam de 1 a 23 de dezembro, a 
Campanha de Fim de Ano, intitulada “Viva o Melhor do Natal”.

Todos os lojistas associados CDL e contribuintes Sincomercio que quiserem participar 
terão um custo de R$ 70,00 (à vista) ou R$ 90,00 (em 2 vezes). Ao aderir a campanha 
receberão o material publicitário, além de 500 (seladinhas) que poderão ser distribuídas 
aos consumidores durante os período de realização da campanha. Quem não for 
sócio/contribuinte e quiser participar pagará R$ 120 e, aos que se associarem o custo 
ficará reduzido a R$ 100 (sendo: R$ 70,00 da campanha e R$ 30 da afiliação). Aos que 
aderirem a proposta, as futuras mensalidades serão cobradas o valor de R$ 39).


