Nota de Esclarecimento
A Campanha de Natal promovida pela AceCastro denominada Sonhos de Natal em
Castro “Girou, Ligou, Ganhou” não teve nenhum ganhador no último dia 05/01/2019. Na
presença dos 66 participantes que concorriam ao carro 0km, com filmagens de última
geração por profissionais contratados pela AceCastro, não sendo as imagens que foram
transmitidas por internet e sim as imagens transmitidas dentro do evento em um telão
para as mais de 200 pessoas presentes ao vivo no local, não foi visto nenhum dos 66
participantes ligar o carro, fato que definiria o vencedor. Algum participante que inseriu
a chave e não abriu a porta e sem perceber retirou a chave e fez a devolução da chave,
dando sequência, os demais não conseguiram nem inserir a chave na fechadura do
veículo, pois apenas uma e a provável chave que já havia sido descartada poderia fazer
isso, ao chegar na última chave o último participante sabendo que não tinha nenhum
concorrente mais a disputar comemorou antes de se quer testar a chave, onde logo em
seguida como todos os outros participantes também pegou a chave que era a última e
tentou inserir a chave na fechadura do carro, o próprio participante confirmou para as
câmeras onde tudo está gravado que a chave dele sequer entrou na fechadura, depois
de muita insistência ele puxou a maçaneta do veículo que já estava aberto,
provavelmente o carro foi aberto pelo desconhecido participante em alguma posição
anterior, ainda assim dando sequência para o que realmente define o ganhador do
veículo que é LIGAR O MOTOR DO CARRO conforme consta claramente no parágrafo
14 do regulamento, regulamento este que é público e consta no site da promoção em
www.sonhosdenatalemcastro.com.br, o último participante não conseguiu ligar o carro
assim ficando a campanha sem um vencedor na noite do dia 05/01/2019. A Acecastro
por meio dos seus diretores, decidiu a data para o novo sorteio e em breve divulgaremos
esta data, com chances iguais a todos os participantes para que possam novamente
realizar os testes das chaves e assim entregarmos o prêmio ao vencedor. Tentamos
resolver o impasse na mesma noite do dia 05/01/2019, pegamos as 66 chaves da
bandeja e diante dos presentes e das câmeras fizemos o teste de todas as chaves para
ver se 1 delas ligaria o carro, encontramos a chave e o carro foi ligado pelo diretor da
Acecastro Sr. Caetano, queríamos possibilitar à todos que refizessem o teste das
chaves novamente desde o início, mas vários participantes logo após descobrirem que
suas chaves não ligaram o carro foram embora para suas casas muito antes do último
candidato testar a sua chave. Pelos transtornos nossas sinceras desculpas, desculpas
aos 66 participantes da final e as 45 empresas, 39 participantes e 6 apoiadoras, a
Acecastro é uma Associação com aproximadamente 200 Empresas de Castro, sem
nenhum fim lucrativo e nenhum apoio financeiro público, buscamos unidos oferecer o
melhor para que os consumidores de Castro consumam na nossa cidade, assim
fortalecendo o comércio local, mantendo emprego e renda em Castro. Nossas sinceras
desculpas pelos transtornos causados.
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