
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO ANGELONI FACAS PROFISSIONAIS COLECIONÁVEIS 

 

1 - PROMOTORA: 

A ANGELONI & CIA LTDA, situada na Rod. BR 101, S/N, KM 156,5, Alto Pereque, Porto Belo, Santa Catarina, CEP 

88.210-000, inscrita no CNPJ sob n° 83.646.984/0069-06, denominada adiante apenas como “Promotora”. 

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PROMOÇÃO: 

2.1. Modalidade adotada: modalidade comprou-juntou-ganhou (brinde ou desconto), que não implica qualquer 

tipo de concurso, sorteio, vale-brinde ou operações assemelhadas e cuja entrega dos brindes independe dos 

fatores sorte ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido na Lei nº 

5.768/71. 

2.2. Área de abrangência da Promoção: exclusivamente nos Supermercados, Postos de Gasolina e Farmácias 

Angeloni situados nos estados de Santa Catarina e Paraná, conforme listagem de lojas do Anexo I (“Lojas 

Angeloni”). Não faz parte da Promoção a loja virtual www.angeloni.com.br. 

2.3. Prazos da Promoção: 

Entrega de selos: de 16 de abril de 2018 até 05 de agosto de 2018. 

Retirada de brinde e/ou compra com desconto: 16 de abril de 2018 a 19 de agosto de 2018. 

2.4. Quantidade estimada de Prêmios: serão disponibilizados aproximadamente para essa Promoção 250.938 

(duzentas e cinquenta mil novecentas e trinta e oito) unidades de produtos Thomas by Rosenthal Group para uso 

profissional, distribuídos entre os produtos: Faca de Chef, Faca Santoku Grande, Conjunto de 2 Facas de Carne, 

Faca Santoku Pequena, Faca de Cozinha, Bloco de Facas e Afiador de Facas (“Produtos Thomas by Rosenthal 

Group” ou “Prêmios”), cabendo ao Participante escolher o item de sua preferência dentre os disponíveis no 

momento da troca ou compra com desconto, atendendo às condições de participação estabelecidas neste 

Regulamento. Tais quantidades de Produtos Thomas by Rosenthal Group  estarão distribuídas nas Lojas Angeloni, 

de forma não necessariamente proporcional. 

2.4.1. Caso haja término do estoque de algum Produto Thomas by Rosenthal Group disponibilizado para esta 

Promoção, o Participante poderá escolher seu Prêmio entre outros Produtos Thomas by Rosenthal Group ainda 

disponível(is) naquela Loja Angeloni, desde que atenda as condições estabelecidas nas Tabelas I, II, III, IV e V da 

cláusula 4.2 abaixo, não sendo permitida a solicitação naquela Loja de Produto(s) Thomas by Rosenthal Group já 

esgotado(s), mesmo que eventualmente existentes em outras Lojas Angeloni. O Participante poderá, no entanto, 

optar por retirar o Produto Thomas by Rosenthal Group em outra Loja Angeloni participante da Promoção que 

tenha estoque disponível daquele Produto Thomas by Rosenthal Group. 

2.4.2. Ocorrendo o término, em todas as Lojas Angeloni, dos Produtos Thomas by Rosenthal Group 

disponibilizados para troca ou para compra com desconto por esta Promoção antes do dia 19 de agosto de 2018, a 

Promoção será encerrada. Nesse caso, o encerramento da Promoção será comunicado pelo Angeloni aos 

consumidores por meio de comunicado nas Lojas e no site do Angeloni: 

www.angeloni.com.br/grupoangeloni/index.  

http://www.angeloni.com.br/
http://www.angeloni.com.br/grupoangeloni/index


2.4.3 Em nenhuma hipótese haverá troca dos selos por dinheiro, crédito ou produto que não faça parte da 

Promoção. Por ocasião do encerramento da Promoção, seja pelo fim do prazo, seja por término do estoque dos 

Produtos Thomas by Rosenthal Group, as cartelas e selos perderão automaticamente a validade.  

2.5. Todos os produtos comercializados nas Lojas Angeloni serão elegíveis aos selos promocionais e darão direito 

aos Prêmios da Promoção, com exceção dos indicados abaixo: 

a) medicamentos prescritos e não prescritos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, 

bebidas com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac, vinhos e fumo e seus derivados, conforme 

estabelecido no artigo 17 da Circular SUSEP nº 376/2008; 

b) serviços como, por exemplo, a revelação de fotos, o pagamento de contas, as recargas de celular, entre outros;  

c) produtos Thomas by Rosenthal Group adquiridos com desconto, pelo resgate de Prêmios desta Promoção;  

d) Bloco de Facas Thomas by Rosenthal Group e Afiador de Facas Thomas by Rosenthal Group;  

e) Cartões-presente, garantias estendidas, black hawk e seguros móbile.  

3 - PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO: 

3.1. Todos os consumidores (pessoas físicas), com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, residentes e 

domiciliados em Território Nacional (“Participantes”). 

4 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA PROMOÇÃO: 

4.1. A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) gastos em compras de produtos (exceto os produtos listados no item 2.5 

acima), em qualquer Loja Angeloni indicada no Anexo I, entre 16 de abril de 2018 e 05 de agosto de 2018, o 

Participante receberá 1 (um) selo promocional, para colar na cartela da promoção, juntar e ter direito à troca por 

produtos Thomas by Rosenthal Group participantes da promoção, de acordo com as Tabelas I, II, III, IV e V, 

respeitadas todas as demais condições estabelecidas neste Regulamento. 

4.2. As trocas ou compras com desconto para obtenção de Produtos Thomas by Rosenthal Group deverão 

obedecer às condições das Tabelas I, II, III, IV e V abaixo: 

Tabela I – Troca somente com selos, exclusivamente para Sócios Clube Angeloni (Grátis: Primeiro Nível) 

PRODUTO SELOS PREÇO 

Faca de Chef 35 GRÁTIS 

Faca Santoku Grande 35 GRÁTIS 

Conjunto de 2 Facas de 
Carne 

35 GRÁTIS 

Faca Santoku Pequena 25 GRÁTIS 

Faca de Cozinha 20 GRÁTIS 

 

Tabela II – Troca com selos + dinheiro, para todos os participantes (Segundo Nível) 

PRODUTO SELOS + DINHEIRO 

Faca de Chef 35 selos  + R$ 4,99 



Faca Santoku Grande 35 selos  + R$ 4,99 

Conjunto de 2 Facas de Carne 35 selos  + R$ 4,99 

Faca Santoku Pequena 25 selos  + R$ 4,99 

Faca de Cozinha 20 selos  + R$ 4,99 

 

Tabela III – Troca com selos + dinheiro, para todos os participantes (Terceiro Nível) 

PRODUTO SELOS + DINHEIRO 

Faca de Chef 15 selos  + R$ 19,99 

Faca Santoku Grande 15 selos  + R$ 19,99 

Conjunto de 2 Facas de 
Carne 

15 selos  + R$ 19,99 

Faca Santoku Pequena 15 selos  + R$ 12,99 

Faca de Cozinha 10 selos + R$ 9,99 

 

Tabela IV – Troca com selos + dinheiro, para todos os participantes com uso do cartão Bradescard (Quarto Nível) 

PRODUTO SELOS + DINHEIRO COM CARTÃO BRADESCARD 

Faca de Chef 15 selos  + R$ 15,99 

Faca Santoku Grande 15 selos  + R$ 15,99 

Conjunto de 2 Facas de 
Carne 

15 selos  + R$ 15,99 

Faca Santoku Pequena 15 selos  + R$ 10,99 

Faca de Cozinha 10 selos + R$ 7,99 

 

PRODUTO PREÇO COM CARTÃO BRADESCARD 

Bloco de Facas  R$                                                                            39,99  

Afiador de Facas  R$                                                                            15,99  

 

Tabela V – Compra sem selos  

PRODUTO PREÇO 

Faca de Chef  R$                                                      160,00  

Faca Santoku Grande  R$                                                       170,00  

Conjunto de 2 Facas de 
Carne  R$                                                       180,00  

Faca Santoku Pequena  R$                                                       130,00  

Faca de Cozinha  R$                                                       120,00  

Bloco de Facas  R$                                                         49,99  

Afiador de Facas  R$                                                         19,99  

 

4.3 Esta promoção é patrocinada pelas seguintes marcas: Ambev, BRF, Femsa, Mars, Melitta, Mondelez, Nestlé, 

Pepsico, P&G e Unilever. Atingindo o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) gastos em compras de produtos 

(exceto os produtos listados no item 2.5 acima), em qualquer Loja Angeloni indicada no Anexo I, entre 16 de abril 

de 2018 e 05 de agosto de 2018, o Participante receberá 1 (um) selo promocional EXTRA a cada R$10,00 (dez reais) 



em compras de produtos das marcas patrocinadoras supracitadas. Não serão todos os produtos das supracitadas 

marcas que darão direito a selos extras. Os produtos das supracitadas marcas que darão direito a selos extras 

serão sinalizados quinzenalmente nas lojas Angeloni participantes desta promoção. O direito ao selo extra está 

explicitado na Tabelas VI abaixo:  
 

Tabela VI – Direito a selos extras (marcas patrocinadoras) 

MARCA SELOS 

AMBEV 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

BRF 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

FEMSA 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

MARS 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

MELITTA 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

MONDELEZ 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

NESTLE 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

PEPSICO 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

PROCTER 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

UNILEVER 
A cada R$10,00 em compras de produtos dessa marca que estejam sinalizados 

naquela semana com o símbolo desta promoção equivalem a 1 selo extra. 

 

4.4. As compras em valores inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) não poderão ser somadas a fim de totalizar o 

valor mínimo estabelecido (R$ 50,00), não sendo admitido, portanto, o acúmulo de valores de notas fiscais e/ou 

cupons fiscais para atingir o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) para ter direito aos selos promocionais. O 

mesmo se aplica às regras estabelecidas para no item 4.3 (explicitadas pela Tabela VI), às vendas parceladas de 

produtos do setor de bazar e perfumaria, e aos pagamentos integrais de produtos do setor de eletro no caixa do 

supermercado que são realizados em operações individuais.  

4.4.1. Apenas o Posto Angeloni Joinville/ SC (Posto 70) deve aceitar a soma dos cupons de produtos do Posto 

(combustível, produtos e pista, lavação e outros) e produtos da conveniência (exceto produtos não contemplados 

nesta campanha que constam neste regulamento). A soma dos cupons para entrega de selos deverá acontecer no 

ato da compra e/ou na mesma data, com período de carência de 30 minutos. 

4.5. Nas compras efetuadas em valores que excederem R$ 50,00 (cinquenta reais), os valores excedentes não 

poderão ser acumulados para atingir o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) para ter direito aos selos 

promocionais. O mesmo se aplica às regras estabelecidas para no item 4.3, explicitadas pela Tabela VI. 

4.6. No caso de compras parceladas, será sempre considerado o valor total da compra e não o valor de cada 

parcela. No caso de haver descontos ou outras condições especiais praticadas pelo Angeloni e não relacionadas a 

esta Promoção, será considerado, para fins de obtenção de selos promocionais, o valor final constante na nota 



fiscal de compra ou cupom fiscal, isto é, o valor que for efetivamente pago pelo Participante pelas compras de 

produtos nas Lojas Angeloni. 

4.7. O valor despendido pelo Participante na modalidade de compra ou de compra com desconto dos produtos 

Thomas by Rosenthal Group, conforme as Tabelas II, III, IV e V do item 4 e os itens 2.5(c) e 2.5(d) acima, não dará 

direito ao recebimento de selos, mesmo que este valor seja maior ou igual a R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como 

não servirá para totalizar este valor mínimo, de acordo com o item 4.1 deste Regulamento. O mesmo se aplica às 

regras estabelecidas para no item 4.3, explicitadas pela Tabela VI. 

4.8. Não serão válidas para esta Promoção e não serão elegíveis aos Prêmios as compras realizadas nas Lojas 

Angeloni que não estejam no Anexo I, as compras realizadas fora do período definido neste Regulamento, as 

compras de produtos ou serviços contidos na cláusula 2.5.1 acima e as compras não processadas ou não 

aprovadas. 

4.9. Só serão aceitas cartelas e prêmios distribuídos na promoção ora vigente.  

5 - RESGATE DOS SELOS PELOS PRODUTOS: 

5.1. O Participante deverá receber o(s) selo(s) promocionais a que tiver direito nos caixas e, obrigatoriamente, no 

ato da compra e na mesma Loja Angeloni em que a compra for efetuada. 

5.2. Após a entrega dos selos promocionais ao Participante, a respectiva nota fiscal de compra ou cupom fiscal não 

poderá ser reapresentado, para efeito de aquisição de novos selos promocionais, sendo entregue ao Participante o 

comprovante de Relatório Gerencial carimbado com a mensagem de “entregue”, de modo a invalidar este cupom 

fiscal para nova participação. 

5.3. A troca ou a compra com desconto com selos promocionais, do Produto Thomas by Rosenthal Group de 

escolha do Participante, será feita no caixa da Loja Angeloni até 19 de agosto de 2018, dentro do horário de 

funcionamento da Loja Angeloni. A retirada do Produto Thomas by Rosenthal Group escolhido será feita pelo 

próprio Participante nos expositores exclusivos da Promoção, localizados na Loja Angeloni, bem como levado ao 

caixa pelo próprio Participante. Não serão realizadas trocas ou compras com desconto dos Prêmios após o 

encerramento da Promoção.  

5.4. A cartela de selos promocionais é válida mesmo se o Participante entregar apenas a página com os selos 

colados (sem as outras páginas que compõem a cartela), mas deve apresentar sempre boas condições de 

legibilidade e verificação da autenticidade dos selos, sem manchas, rasuras ou rasgos que dificultem tal 

verificação. 

5.5. Após o processo de troca e/ou compra com desconto, a cartela promocional com os selos correspondentes à 

operação será retida pela Loja Angeloni e anulada para efeito de nova participação nesta Promoção. 

5.6. Uma vez realizada a troca dos selos pelo produto Thomas by Rosenthal Group de escolha do Participante ou 

realizada a compra com desconto, o Participante não poderá, em hipótese alguma, solicitar a troca por outro item, 

bem como a devolução e/ou cancelamento da operação. 

5.7. Os Participantes desta Promoção poderão apresentar quantas cartelas preenchidas com selos promocionais 

desejar, sendo certo, no entanto, que: (i) cada cartela corresponderá a 1 (uma) troca ou 1 (uma) compra com 

desconto; (ii) não será aceito, em nenhuma hipótese, que se dividam os selos colados numa mesma cartela, para 

realizar a troca ou efetuar a compra com desconto de mais de um Produto Thomas by Rosenthal Group; de modo 



que cada cartela corresponderá, portanto, a uma única troca ou uma única compra com desconto, sem 

desmembramento e/ou divisão dos selos. 

5.8. O Angeloni reserva-se o direito de solicitar os cupons fiscais relacionados aos selos inseridos nas cartelas 

entregues, para troca ou compra com descontos dos Produtos Thomas by Rosenthal Group. 

5.9. Para troca ou compra com desconto de um Produto Thomas by Rosenthal Group, deverá ser utilizada uma 

única cartela com os respectivos selos promocionais, não sendo aceitas duas ou mais cartelas para a troca ou 

compra com desconto de apenas um Produto Thomas by Rosenthal Group. Os descontos concedidos para compra 

dos Produtos Thomas by Rosenthal Group mediante a apresentação da cartela da Promoção preenchida com os 

selos promocionais não são cumulativos. 

5.10. O Participante deverá informar o nº do CPF para resgate do Produto Thomas by Rosenthal Group. 

5.11. As compras efetuadas com cheques sem fundo, sustados ou que tenham sua compensação frustrada, bem 

como as compras de produtos que forem devolvidos às Lojas Angeloni por qualquer razão, poderão impedir o 

recebimento do Prêmio pelo Participante, ainda que ele apresente a cartela com os selos promocionais colados. 

5.12. A responsabilidade da Promotora perante os Participantes contemplados encerra-se no momento da entrega 

do Produto Thomas by Rosenthal Group, não cabendo ao ganhador discutir ou redefinir as condições e premissas 

da Promoção. 

5.13. A Promotora não será responsável por perda, roubo ou furto dos prêmios após a entrega. 

6 - DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO: 

6.1. A Promoção será divulgada por meio de materiais disponíveis nas Lojas Angeloni participantes, conforme 

Anexo I. 

6.2. A Promotora disponibilizará o Regulamento completo da Promoção nas Lojas Angeloni participantes e no site: 

www.angeloni.com.br/grupoangeloni/index .  

6.3. Em caso de dúvidas e questionamentos referentes à Promoção, os interessados poderão contatar a Ouvidoria 

Angeloni, por meio do telefone 0800 643 70 40, disponível de segunda a sexta-feira das 8h00 às 12h00 e das 13h00 

às 18h00, exceto feriados. Também é possível o contato por meio do e-mail: ouvidoria@angeloni.com.br . 

7 - DESCLASSIFICAÇÃO: 

7.1. Nos casos de suspeita de fraude ou de infração ao Regulamento da Promoção, o Participante será excluído 

automaticamente da Promoção e não terá direito a resgatar Prêmios. 

7.2. Não ocorrendo o atendimento de quaisquer dos requisitos, termos e condições previstos neste Regulamento, 

o Participante será automaticamente desclassificado da Promoção e não terá direito a resgatar Prêmios. 

7.3. Serão desclassificadas as participações efetuadas por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma 

ilícita, incluindo a obtenção irregular de selos, que utilize mecanismos que criem condições irregulares e/ou 

desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação nesta Promoção. 

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

http://www.angeloni.com.br/grupoangeloni/index
mailto:ouvidoria@angeloni.com.br


8.1. Os Produtos Thomas by Rosenthal Group entregues ou vendidos nesta Promoção não poderão ser convertidos 

em dinheiro, bem como não poderão ser trocados por outros produtos. 

8.2. A responsabilidade da Promotora em relação aos Participantes desta promoção cessará com a entrega do 

Produto Thomas by Rosenthal Group e conclusão do processo de troca ou compra com desconto, de modo que 

todos e quaisquer riscos envolvidos no uso ou destino do Produto Thomas by Rosenthal Group recebido são de 

exclusiva responsabilidade do Participante. 

8.3. Se na ocasião do recebimento do Produto Thomas by Rosenthal Group pelo Participante for constatada 

alguma irregularidade, como, por exemplo, vício ou defeito no Produto Thomas by Rosenthal Group, o Participante 

deverá solicitar a troca imediata do Produto Thomas by Rosenthal Group por outro em perfeitas condições. 

Qualquer solicitação de troca poderá ser feita durante o período de vigência da Promoção e em até 90 (noventa) 

dias contados da data de recebimento do Produto Thomas by Rosenthal Group. 

8.4. Para troca do produto com vício ou defeito, o Participante deve procurar o funcionário do CASA na mesma 

Loja Angeloni onde retirou o Produto Thomas by Rosenthal Group, sendo obrigatória a apresentação do cupom 

fiscal e do Relatório Gerencial, bem como a devolução do Produto Thomas by Rosenthal Group com vício ou 

defeito. 

8.5. A Promotora não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os Participantes possam ter, oriundos da 

participação na Promoção, da aceitação do Prêmio ou, ainda, de situações que estejam fora do controle da 

Promotora, contanto que não fique demonstrada a responsabilidade da empresa. 

8.6. A Promotora se reserva o direito de alterar ou suspender a presente ação a qualquer tempo, em caso de força 

maior ou necessidade, comprometendo-se a comunicar tal fato, caso ocorra, pelos mesmos meios utilizados para 

divulgação da Promoção. 

8.7. Este Regulamento está disponível no site (www.angeloni.com.br/grupoangeloni/index) e no CASA de todas as 

Lojas Angeloni participantes, descritas no Anexo I. A participação nesta Promoção caracteriza a aceitação pelo 

Participante de todos os termos e condições descritos neste Regulamento. 

8.8. O Participante, neste ato, concorda em ceder gratuitamente os direitos de uso do som de sua voz e de sua 

imagem, sem qualquer ônus para a Promotora, para uso exclusivo na divulgação desta Promoção, pelo período de 

até 12 (doze) meses após seu término. 

8.9. Se qualquer das cláusulas deste Regulamento for considerada inválida ou inexequível, tal cláusula deve ser 

interpretada de forma a refletir, na medida do possível, a vontade das partes; bem como permanecerão válidas e 

com efeito as demais disposições deste Regulamento. 

 

8.10. Qualquer tolerância das partes com relação ao descumprimento de qualquer cláusula deste Regulamento 

não implicará novação ou renúncia de direitos, de modo que poderá ser exigido o cumprimento, a qualquer 

momento, das disposições deste Regulamento. 

8.11. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca de domicílio do Participante para solução de quaisquer questões 

referentes ao Regulamento e à presente Promoção. 

Anexo I – Lista de Lojas Participantes 

NOME E CÓDIGO DA LOJA TIPO DE LOJA ENDEREÇO CIDADE ESTADO 

http://www.angeloni.com.br/grupoangeloni/index


02 - Criciúma - Hospital Supermercado 
Rua: Felipe Schmidt, nº 26 - 

Centro 
Criciúma SC 

04 - Laguna Supermercado Rua: 13 de Maio, nº 12 - Centro Laguna SC 

05 - Fpolis - Ingleses Supermercado 
Rodovia SC 403, nº 6.375 - 

Ingleses 
Florianópolis SC 

06 - Tubarão Supermercado 
Av. Expedicionário José Pedro 

Coelho, nº 1120 - Centro 
Tubarão SC 

07 - Criciúma - Centenário Supermercado Av. do Centenário 2699 - Centro Criciúma SC 

08 - B. Camboriú - 4ª Avenida Supermercado 
4ª (Quarta) Avenida, 880 - Centro 

- Balneário Camboriú 
Balneário 
Camboriú 

SC 

09 - B. Camboriú - Av. Estado Supermercado 
Av. Do Estado, nº 2440 - Bairro 

das Nações 
Balneário 
Camboriú 

SC 

10 - Jaraguá - Rio Branco Supermercado 
Rua: Barão do Rio Branco, nº 732 

- Centro 
Jaraguá do 

Sul 
SC 

11 - Fpolis - Centro Supermercado Esteves Júnior, nº 307 - Centro Florianópolis SC 

12 - Lages Supermercado Rua: Frei Rogério, nº 587 - Centro Lages SC 

13 - Fpolis - Capoeiras Supermercado 
Av. Gov. Ivo Silveira, nº 2445 - 

Capoeiras 
Florianópolis SC 

14 - Fpolis - Beira Mar Supermercado 
Av Irineu Bornhausen, nº 5288 - 

Agronômica 
Florianópolis SC 

15 - Blumenau - Velha Supermercado 
Rua: Humberto de Campos, nº 77 

- Bairro da Velha 
Blumenau SC 

16 - Fpolis - Jardim Atlântico Supermercado 
Av Mar. Max Schramm, nº 3.450 - 

Jardim Atlântico 
Florianópolis SC 

17 - Blumenau - Fonte Luminosa Supermercado 
Rua: Sete de Setembro, nº 100 - 

Garcia 
Blumenau SC 

18 - Fpolis - Sta. Mônica Supermercado 
Rua: Nirberto Haase, nº. 75 - 

Santa Mônica 
Florianópolis SC 

19 - Itajaí Supermercado Rua: Brusque nº 358 - Centro Itajaí SC 

20 - Curitiba - Água Verde Supermercado 
Av. República Argentina, nº 900 - 

Água Verde 
Curitiba PR 

21 - Joinville - João Colin Supermercado Dr. João Collin, nº 2500 - América Joinville SC 

22 - Jaraguá - Cel. Bernardo Grubba Supermercado 
Rua: Bernardo Grubba, 247 - 

Centro. 
Jaraguá do 

Sul 
SC 

23 - Joinville - Atiradores Supermercado 
Ministro Calógeras, 1639 - Anita 

Garibaldi 
Joinville SC 

24 - Curitiba - Bigorrilho Supermercado 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 

n° 2050 - Batel 
Curitiba PR 

25 - Biguaçu Supermercado Rua Cel. Teixeira Oliveira, 128 Biguaçu SC 

26 - Maringá Supermercado 
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 

5.120, Zona 07, Novo Centro 
Maringá PR 

29 – São José dos Pinhais Supermercado 
Rua Quinze de Novembro, 2900, 

Centro 
São José 

dos Pinhais 
PR 

30 - Araranguá Supermercado 
Av. Getulio Vargas, 1259 sala 01 - 

Bairro Urussanguinha 
Araranguá SC 

33 - Brusque Supermercado Rua Martin Luther, 135 - Centro Brusque SC 

60 - Criciúma - N. Sra da Salete 
Posto de 
gasolina 

Av. Jorge Elias de Lucca, 550 - 
Nossa Senhora da Salete 

Criciúma SC 

61 - Fpolis - Beira Mar 
Posto de 
gasolina 

Av. Irineu Bornhausen, nº 5188 - 
Agronômica 

Florianópolis SC 

62 - Fpolis - Trindade Posto de Lauro Linhares, nº 996 - Trindade Florianópolis SC 



gasolina 

63 - Porto Belo 
Posto de 
gasolina 

Rodovia BR 101, km 156,3 - 
Bairro Alto Perequê 

Porto Belo SC 

64 - Fpolis - Capoeiras 
Posto de 
gasolina 

Av. Governador Ivo Silveira, 3664 
- Capoeiras 

Florianópolis SC 

65 - Criciúma - Centro 
Posto de 
gasolina 

Av. Centenário, 2999 - Centro Criciúma SC 

66 - Blumenau 
Posto de 
gasolina 

Rua João Pessoa, 522 - Velha Blumenau SC 

70 - Joinville - Atiradores 
Posto de 
gasolina 

Rua Visconde de Taunay, 1240 - 
Atiradores 

Joinville SC 

71 - Kobrasol 
Posto de 
gasolina 

Rua Cassol 503, Sala 01 – 
Kobrasol – São José 

São José SC 

80 - Blumenau - Fonte Luminosa Farmacia Sete de Setembro, nº 100 - Garcia Blumenau SC 

81 - Fpolis - Centro Farmacia Esteves Júnior, nº 307 - Centro Florianópolis SC 

82 - Blumenau - Velha Farmacia 
Humberto de Campos, nº 77 - 

Bairro da Velha 
Blumenau SC 

83 - Fpolis - Beira Mar Farmacia 
Av Irineu Bornhausen, nº 5288 - 

Agronômica 
Florianópolis SC 

84 - Tubarão Farmacia 
Av. Expedicionário José Pedro 

Coelho, nº 1120 - Centro 
Tubarão SC 

85 - B. Camboriú - Av. Estado Farmacia 
Av. do Estado, nº 2440 sala 01 - 

Bairro das Nações 
Balneário 
Camboriú 

SC 

86 - Fpolis - Capoeiras Farmacia 
Av. Gov. Ivo Silveira, nº 2445 - 

Capoeiras 
Florianópolis SC 

87 - Itajaí Farmacia Rua: Brusque nº 358 - Centro Itajaí SC 

88 - Lages Farmacia Rua: Frei Rogério, nº 587 - Centro Lages SC 

89 - Fpolis - Sta. Mônica Farmacia 
Rua: Nirberto Haase, nº. 75 - 

Santa Mônica 
Florianópolis SC 

90 - Curitiba - Água Verde Farmacia 
Av. República Argentina, nº 900 - 

Água Verde 
Curitiba PR 

91 - Biguaçu Farmacia Rua Cel. Teixeira Oliveira, 128 Biguaçu SC 

92 - Criciúma - Centenário Farmacia 
Av. Centenário, 2699 Sala 1 - 

Centro 
Criciúma SC 

93 - Jaraguá - Rio Branco Farmacia 
Barão do Rio Branco, nº 732 sala 

1- Centro 
Jaraguá do 

Sul 
SC 

94 - Joinville - João Colin Farmacia Dr. João Collin, nº 2500 - América Joinville SC 

96 - Maringá Farmacia 
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 

5.120, Zona 07, Novo Centro 
Maringá PR 

100 - Araranguá Farmacia 
Av. Getulio Vargas, 1259 sala 01 - 

Bairro Urussanguinha 
Araranguá SC 

103 - Brusque Farmacia Rua Martin Luther, 135 - Centro. Brusque SC 

109 - Jaraguá - Cel. Bernardo 
Grubba 

Farmacia 
Cel. Bernardo Grubba, 247 - Sala 

01- Centro 
Jaraguá do 

Sul 
SC 

110 - Fpolis - Jardim Atlântico Farmacia 
Av. Marinheiro Max Schramm, 

3.450 - Jardim Atlântico 
Florianópolis SC 

111 - Joinville - Atiradores Farmacia 
Ministro Calógeras, 1639 - Anita 

Garibaldi 
Joinville SC 

112 - Curitiba - Bigorrilho Farmacia 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 

n° 2050 - Batel 
Curitiba PR 



113 - B. Camboriú - 4ª Avenida Farmacia Av. 4 (Quarta) Avenida 
Balneário 
Camboriú 

SC 

 

 

 

 

 

 


