
 

 

 

Regulamento – Projeto Verão 2018 

 

A ViaRio oferece para seus usuários brindes de verão: barraca de praia e bonés. 

Confira abaixo o regulamento do Projeto Verão da ViaRio:  

 

Para ganhar é necessário: 

• Barraca de praia: Apresentar 8 (oito) comprovantes de passagens pagas no 

pedágio da via nos fins de semana (sábados e domingos), durante os meses de 

fevereiro e março de 2018.  

• Bonés: Apresentar 4 (quatro) comprovantes de passagens pagas no pedágio da 

via nos fins de semana (sábados e domingos), durante os meses de fevereiro e 

março de 2018. 

 

Premissas: 

 

• Não haverá limite na quantidade de brindes entregues por usuário, desde que 

sejam cumpridos todos os requisitos. 

• Clientes “Sem Parar” também podem participar da promoção, mediante 

apresentação do comprovante de passagem, através do extrato. 

• Os tickets deverão ser relativos à passagem de um mesmo veículo (ida e/ ou volta). 

• As passagens realizadas durante a semana (segunda a sexta-feira) não serão 

válidas como pontuação para retirada dos brindes. 

• As passagens realizadas nos outros meses não serão válidas como pontuação 

para retirada dos brindes. 

• A Concessionária ViaRio checará os tickets do pedágio (hora e cabine) com as 

imagens de câmeras da praça de pedágio para conferir a autenticidade da placa do 

veículo. 

 



 

 

 

 

• O brinde poderá ser retirado na sede da ViaRio (área de RELACIONAMENTO 

COM O USUÁRIO) de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou com os 

supervisores na praça de pedágio nos fins de semana (sábado e domingo). 

• Os brindes estarão à disposição para a entrega a partir do dia 1º de março. O 

Projeto Verão na ViaRio será realizado enquanto durar o estoque de brindes. 

 

Área de Execução do Projeto:  

 

Município do Rio de Janeiro. 

 

Data de início e término do projeto:  

 

De 03 de fevereiro a 31 de março de 2018, ou enquanto durar o estoque de brindes. 

 

Local da retirada dos brindes:  

 

Praça do pedágio de Sulacap (fins de semana) e na administração Central da ViaRio 

(relacionamento com o usuário) de segunda à sexta de 8 às 18h. 

 

Divulgação da Imagem do contemplado: 

 

Ao participar do projeto, sem nenhum custo adicional, o beneficiado autoriza a Empresa 

Promotora a utilizar sua imagem, nome e/ou voz por um período máximo de 12 (doze) 

meses, contados da data da entrega do brinde. 

Telefone de contato:  

(21) 3952-7001 (segunda a quinta das 8 às 18h e sexta das 8h às 17h) 

 

 


