
Camara de Dirigentes Lojislas de Portao/RS 

Portao, 01 de setembro de 1998. 

Sr. Vicente A. de Paula 
M.D. Prefeito Municipal em exercicio 

Portao — RS 

Senhor Prefeito: 

A Camara de Dirigentes Lojistas de Portao, entidade ligada a 
CICS, promove 1° Campanha de ambito municipal visando 
incentivar as compras no comercio local. 

A promocao denominada "PORTAO TERRA BOA PARA 
COMPRAR" tera ampla cobertura de nossa imprensa bem como 

diversas faixas e cartazes, culminando corn urn sorteio festivo de 
10 premios no dia 25 de outubro proximo as 18 horas. 

Considerando o impacto social e economico resultante, 
vimos a V.Sa. solicitar o apoio desta municipalidade ao evento. 

Solicitamos tambem, estudo no sentido de : 

- Cedencia da Praea Armando A. Mattes para a tarde do dia 25; 

- Cedencia de "Out-Doors" na RS 240, bem como dos abrigos nas 

paradas de onibus para cartazes; 

- Confeccao e colocacao de alguinas faixas em vias pfiblicas; 
- Auxilio financeiro no valor de R$ 940,00( novecentos e quarenta 

reais) para aquisicao de premios, confeccOes de cartazes, faixas, 
cautelas, divulgaeao em jornais e alto-falantes. 

A proveitamos a oportunidade para convidar V.Sa., bem 
como a seus assessores, para participarem na campanha, e 
especialmente na cerimonia do sorteio. 

Antecipadamente gratos, subscrevemo-nos, 

Jos rnesto Mentz 
Presidente CDL 
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PRA COMPRAR 

Termo de Adesio 
Objetivando incentivar as vendas no comercio lo-

cal, a CICS (Camara da Inc(stria, Comercio e Servi-
cos) e a CDL (Camara dos Dirigentes Lojistas) yam 
propor a adesao deste estabeleclmento a campanha: 

"Portao - Terra boa pre compral". 

Os estabelecimentos comerciais que aderirem 
Campanha, pagardo a CICS/CDL uma taxa (mica de 
R$ 20,00, polo qual receberdo cartazes coloridos para fixacao no estabeleci-
mento e uma faixa plastIca de 4x0,70m. Ampla dIvulgagdo sera feita nos jor-
nais de velculacao local. 0 material de divulgacao ()stank a disposigao a partly 
de sexta-felra, dla 4. 

O estabelecimento aderente adquirlra Junto a CICS/CDL cautelas, numera-
das, que serao distribuldas aos seus clientes, dentro da categoria em que o 
estabelecimento se enquadrar. 0 custo unitario da cautela 6 de Fl$ 0,30 em 
blocos de 50 unldades cada. 

• Cada R$ 20,00 em compras em artigos de confecedo, bazar, restaurants, farmacia, 
floricultura, material escolar a services, dare direito a uma cautela. 

• Cada R$ 50,00 em compras de mOvels, eletrodomesticos, material de construcao, joa-
Iheria, supermercados a combustfveis dare direito a uma cautela. 

Premlos: 1 TV 14", 1 Forno EletrIco, 1131c1cleta 18m, 1 Foga° 4 bocas, 1 Secadora 
Enxuta e 5 Cafetelras. 

Os prernios acima serao sorteados no tormino da promocao, dia 25/10/98, as 
18h, na Praca Armando Albino Mattes (Praca do Chafariz). A validade da 
Promocao 6 de 1 de Setembro a 24 de Outubro de 1998. 

A CICS/CDL estabeleceu que o prazo maxim° para adesdo é dla 11/09/98, 
sexta-feira, findo o qual male nenhum estabelecimento podera aderir a Pro-
mocdo. 0 tema da Campanha ndo podera, sob hipOtese alguma, ser usado 
pelas empresas que nao aderirem. A segunda Campanha esta prevista ainda 
para este ano, tao logo termine esta. 

Se a sua empresa concordar corn as condicoes, favor preencher o espaco 
reservado, assinar este Termo de Adesao e devolver pessoalmente para 
CICS/CDL de Portao. Regulamento detaihado da Promocao seguira breve-
manta. Contatos poderdo ser mantidos corn a CICS - Sr. Nelson - 562.2240 e 
562.2232 ou Sr. Jose Ernesto, 562.1236. 

Portao, 1 de 	 e 1998. 

Razdo Social: 	  
Nome Fantasia: 	  
Endereco: 
Fone/Fax: 

Quantidade estimada de cautelas. 	  
Necessita de faixas adicionais? Quantas (R$ 16,00 cada): 

S6cio Responsavel 


