
 

  

REGULAMENTO DA CAMPANHA  

 
Empresa Promotora: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Encosta Superior do Nordeste RS – 
Sicredi Nordeste RS 
Nome Fantasia: Sicredi Nordeste RS 
Endereço: Rua Conceição, 364 – sala 3 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 
Inscrição no CNPJ/MF/N°. 95.213.211/0001-19 
Nome da Promoção: Ganha-Ganha-Ganha Sicredi Nordeste RS 
2. Modalidade da Promoção: Assemelhada a Concurso. 
3. Área de operação do evento: Araricá, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Campo Bom, Capão da Canoa, Capivari 
do Sul, Caráá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Igrejinha, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, 
Mostardas, Nova Hartz, Osório, Palmares do Sul, Parobé, Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, 
Taquara, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Coroas, Três Forquilhas e  Xangri-lá. 
Todos municípios localizados no estado do Rio Grande do Sul 
4. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 30/03/2020 às 08:00 até 24/03/2021 às 17h.  
5. DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: de 30/03/2020 até 26/03/2021. 
6. PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: 
A presente promoção está vinculada a aquisição de produtos ou serviços por parte de associados ativos, pessoas 
físicas e jurídicas, das agências da Sicredi Nordeste RS, conforme Anexo 1. 
7. QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS:  

Qtde. Descrição do Prêmio Valor  Total (R$) 
01 Automóvel 0km da marca Volkswagen, modelo  Polo 

MCA  motor 1.0, 4 portas, ano de fabricação 2020, 
ano modelo 2021, cor Cinza. 

57.276,53 57.276,53 

01 Motocicleta da marca HONDA modelo CB TWISTER  
0KM, ano de fabricação 2020, modelo 2020, cor 
prata. 

16.000,00 16.000,00 

10 Patinete Elétrico, Importway Dobrável c/ Bateria 
Recarregável 

849,90 8.499,90 

Qte de prêmios 12 Valores 81.776,43 
Observações: (a) o automóvel e motocicletas serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus (IPVA, 
licenciamento, emplacamento, etc);  
8. DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 
8.1 – O presente evento promocional é destinado a todos os associados pessoas físicas e jurídicas, primeiros 
titulares da conta corrente, atuais e futuros, que durante o período de 30/03/2020 a 24/03/2021 até às 17horas 
realizarem operações financeiras através dos produtos abaixo listados da empresa promotora, recebendo, 
gratuitamente, cupom(ns) conforme critérios abaixo:  
ASSOCIADOS PESSOA FISÍCA:  

Produto Critério / Número de cupom(ns) 
 
Produtos de Poupança 

 
A cada R$2.000,00 (dois mil reais) aplicados = 1 cupom 
 

 
Deposito a Prazo 
 
 

 
A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) = 1 elemento cupom 

 
Deposito a Prazo 
 
 

 
A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) com 720 dias de carência dobro de 
cupons 

 
Produtos programados (poupança 
programada e DP programado) 
 

 
A cada R$300,00 (trezentos reais) programado em 99x = 1 cupom 



 

  

 
 
ASSOCIADOS PESSOA JURÍDICA:  

Produto Critério / Número de cupom(ns) 
 
Poupança 
 

 
A cada R$2.000,00 (dois mil reais) aplicados = 1 cupom 

 
Deposito a Prazo 
 
 

 
A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) = 1 cupom 

 
Deposito a Prazo 
 
 

 
A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) com 720 dias de carência dobro de 
cupons 

 
Produtos programados (poupança 
programada e DP programado) 
 
 

 
A cada R$300,00 (trezentos reais) programado em 99x = 1 cupom 

Observações sobre os produtos e serviços para distribuição de cupons: 
1. Aplicações financeiras: (I) a campanha só é válida para associados; (II) serão válidos novas aplicações durante 
o período da Promoção. (III) serão considerados como aplicações em depósito à prazo os seguintes produtos: 
Sicredinvest, Sicredinvest Flex, Sicredinvest Evolutivo, Sicredinvest Exclusivo e RDC – Recibo de Depósito 
Cooperativo.   
2. Poupança: (I) no caso da conta poupança serão distribuídos cupons somente para os associados (II) não serão 
considerados os valores de poupança programada (III) resgates e aplicações realizadas no mesmo dia não darão 
direito a cupons; (IV) para a poupança serão consideradas a Poupança Tradicional e a Integrada. 
3. Poupança e Investimento Programado: (I) a campanha só é válida para associados; (II) serão válidas novas 
aplicações durante o período da Promoção.  
A carência dos produtos de Deposito a Prazo deve ser mínima de 180 dias na data da contratação. 
Com relação aos produtos programados, serão considerados os valores incrementados no momento da adesão à 
campanha, ou seja, não serão reconhecidas as programações feitas anteriores ao período da campanha. 
8.2 -  De posse do cupom de participação o associado deverá preenchê-lo com seus dados legíveis de 
identificação, a saber: nome e endereço completos, CPF, telefone para contato, bem como responder 
corretamente a seguinte pergunta: “Que instituição financeira tem o propósito de liberar o potencial das 
pessoas e negócios e te dá mais de 10 mil prêmios instantâneos?” –escolhendo entre as opções ( ) SICREDI ( ) 
OUTRAS, sendo considerada a resposta correta “SICREDI”, para posterior depósito na urna localizada na agência 
de relacionamento do associado, conforme os prazos citados neste regulamento. 
8.2.1 - Os cupons serão cumulativos. Todos os cupons, inclusive os contemplados em cada apuração, participarão 
de todas as apurações. A empresa promotora tirará cópia dos cupons selecionados em cada apuração, para 
posterior comprovação de contemplação e os depositarão nas urnas para as respectivas apurações seguintes. 
8.2.1.1 - No caso de contas conjuntas, o associado primeiro titular terá o direito de participar da campanha. No 
caso de haver preenchimento do cupom com os dados da pessoa que não é associada, e na hipótese deste cupom 
ser sorteado em uma apuração, o mesmo será desclassificado. 
8.3 - Prazos de participação e depósito de cupons: 
1ª ETAPA DA PROMOÇÃO: 
1ª Apuração: Valerão os cupons depositados até as 17h do dia 18/08/2020.  
2ª Apuração: Valerão os cupons depositados até as 17h do dia  24/03/2021 
8.4 – Forma de apuração: O presente evento promocional será definido mediante apurações previstas para 
ocorrerem, conforme datas, locais e horários abaixo citados. Todas as apurações terão livre acesso aos 
interessados, oportunidade em que serão aleatoriamente sorteados tantos cupons quantos necessários, até que 
seja(m) sorteado(s) o(s) cupom(ns) que esteja(m) preenchido(s) com dados completos de identificação do(a) 
associado(a), e que apresente(m) obrigatoriamente a resposta correta à pergunta constante de tal elemento 
sorteável, atribuindo-se, ao(s) cupom(ns) sorteado(s), o(s) seguinte(s) prêmio(s): 



 

  

1ª APURAÇÃO  
Quantidade 
geral 

Descrição do prêmio Valor unitário 
(R$) 

Ordem de classificação do cupom 
sorteado 

05 Patinete Elétrico, Importway 
Dobrável c/ Bateria Recarregável 

849,90 Do 1º ao 5º cupom sorteado 
 

01 Motocicleta 0km da marca Honda, 
CB Twister CBS, ano de fabricação 
2019, ano modelo 2020, cor prata. 

16.000,00 6º cupom sorteado 
 

2ª APURAÇÃO  
Quantidade 
geral 

Descrição do prêmio Valor unitário 
(R$) 

 

Ordem de classificação do cupom 
sorteado 

05 Patinete Elétrico, Importway 
Dobrável c/ Bateria Recarregável 

849,90 1º ao 5º cupom sorteado 
 

01 Automóvel 0km da marca 
Volkswagen, modelo  Polo MCA  
motor 1.0, 4 portas, ano de 
fabricação 2020, ano modelo 2021, 
cor Cinza. 

57.276,53 6º cupom sorteado 
 

8.5 - Condições que invalidam o cupom: Para o dia da apuração o sorteado deve estar associado na 
cooperativa, caso contrário o mesmo será invalidado sendo feita nova apuração. No dia do sorteio o título deve 
estar integralmente aplicado para que seja válido. 
Serão sumariamente desclassificados cupons que tiverem sido reproduzidos com o objetivo de burlar as 
disposições norteadoras do presente evento promocional, que apresentarem defeitos ou vícios que impeçam a 
verificação do direito aos prêmios por parte do(s) contemplado(s), que constem dados de preenchimento 
inválido, resposta errada à pergunta promocional, ou, ainda, que não atendam a quaisquer das exigências de 
participação previstas neste Regulamento, sendo apurados novos cupons imediatamente. Os autores serão 
excluídos automaticamente da Promoção em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de 
falsidade ideológica ou documental. Os cupons não serão considerados válidos quando não for possível identificar 
o ganhador. 
8.6 – DATAS, HORÁRIOS e LOCAIS DAS APURAÇÕES: 
1ª APURAÇÃO:  
Data: 18/08/2020 
Horário: 17h30min 
Local: Agência Rolante Rua Pedro Scheneider, 294 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 
2ª APURAÇÃO:  
Data: 26/03/2021 
Horário: 17h30min 
Local: Agência de Santo Antônio da Patrulha: Av. Victor Vila Verde, 300, prédio 2, sala 7 – Pitangueiras – Santo 
Antônio da Patrulha/RS – 95500-000 
9 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios prometidos nesta promoção poderão ser visualizados no material promocional e ficarão expostos na 
sede da empresa promotora e/ou nas agências. 
10 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO: 
O(s) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de telefonema ou e-mail, pela sua respectiva unidade 
de atendimento, enviados num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de cada apuração, observando-se, 
para tanto, os dados constantes no respectivo cupom sorteado. 
11 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios serão entregues, sem ônus, incluindo as despesas com IPVA, Licenciamento Anual, Seguro 
Obrigatório e demais taxas cobradas pelo Detran até a total transferência do prêmio  aos ganhadores no prazo de 
30 (trinta) dias, contados das respectivas datas das apurações, na agência da cooperativa onde foi realizada a 
operação financeira, buscando com isto dar cumprimento ao disposto no art. 5º, do Decreto nº 70.951, de 9 de 
agosto de 1972. 



 

  

Para o recebimento dos prêmios, os associados contemplados deverão preencher o “Recibo de Contemplação e 
Entrega do Prêmio” com seus dados pessoais, assiná-lo e fornecer cópia do RG e CPF, no ato da entrega do 
prêmio. 
O associado contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio, 
poderá constituir mandatário mediante procuração pública com poderes específicos para tal finalidade. Caso o 
associado contemplado seja absolutamente incapaz, deverá ser representado por seu responsável legal, e na 
hipótese de ser relativamente incapaz, deverá ser regularmente assistido, para efetivo recebimento do prêmio, 
mediante a entrega do mesmo, que será emitido em nome do absolutamente ou relativamente incapaz, conforme 
o caso. No caso de o associado contemplado falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros farão jus 
e receberão o prêmio de acordo com a legislação vigente, desde que exercido tal direito dentro do prazo previsto 
neste Regulamento para o recebimento do prêmio, e desde que apresentada a devida documentação que os 
legitime. Caso tal fato não ocorra, o prêmio será recolhido como renda para a União. O contemplado reconhece e 
aceita expressamente que a empresa promotora não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo 
oriundo da participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do(s) prêmio(s). 
12 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS:  
O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento, por parte do virtual ganhador, será 
de 180 (cento e oitenta) dias contados das respectivas apurações. Não sendo reclamado neste período à pessoa 
jurídica promotora converterá o(s) valor(es) do(s) prêmio(s) correspondente(s) em moeda corrente, recolhendo 
o montante aos cofres do tesouro nacional como renda da união, no prazo subsequente de 10 (dez) dias nos 
termos do art. 6º, do Decreto nº 70.951, de 1972. 
13 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO: 
O(A) Consumidor(a) contemplado(a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano contado a partir das datas 
das apurações, cederá seu nome, imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado sem nenhum ônus à 
pessoa jurídica promotora. 
14 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 
As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da Promoção autorizada deverão ser, 
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas à SECAP/ME- 
Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia.. 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1 – No máximo de 08 dias antes das datas das apurações, a empresa fará a comprovação das aquisições dos 
prêmios, buscando com isso dar cumprimento ao disposto no art. 15, §1º, do Decreto nº 70.951, de 1972 
(comprovação de propriedade dos bens). O comprovante de propriedade dos prêmios deverá ser protocolizado 
em até 8 dias das datas das apurações da promoção, conforme art. 34, inciso I, da Portaria do Ministério da 
Economia nº 41, de 19 de fevereiro de 2008. No caso da promoção em tela, o comprovante será realizado por 
meio de notas fiscais. 
15.2 - Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) cupom original da Promoção, desde que atendam 
aos requisitos deste Regulamento. Para tanto, basta preencher corretamente seus dados pessoais, endereço e 
responder à pergunta constante nos cupons. 
15.3 - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão, diretores, conselheiros e colaboradores 
de qualquer empresa que utiliza Sicredi em sua denominação, bem como cônjuges e filhos dos mesmos, 
colaboradores da empresa Santini Consultores Associados Ltda, empregados das agências de publicidade e de 
Promoção envolvidas, auditores contratados, e quaisquer outros que possam ter informação privilegiada a 
respeito da campanha conforme decisão da empresa promotora, ainda que associados de alguma das 
cooperativas participantes. Será de exclusiva responsabilidade da empresa promotora, o controle sobre a 
observância do cumprimento da regra descrita neste item do Regulamento. A verificação será efetuada no 
momento da apuração através de listagem gerada pelas empresas promotora. A presente promoção fica restrita a 
associados da Sicredi Nordeste RS, excluindo a participação de associados da conta digital Woop. 
15.4 - Distribuição gratuita dos prêmios, sem ônus aos contemplados, sendo que as despesas referentes à 
legalização do automóvel e motocicleta (tais como IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, frete, etc.) e 
relacionadas, serão arcadas pela empresa promotora, ficando proibida a conversão parcial ou total dos prêmios 
em dinheiro. 
15.5 - Ao participar desta Promoção estarão os consumidores concordando tacitamente com todas as disposições 
constantes neste Regulamento. 
15.6 – O regulamento completo da presente promoção estará disponível por meio de folhetos disponíveis nas 
Unidades de atendimento que participam da promoção. 



 

  

15.7 - Constará de forma clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da promoção, o número de 
certificado de autorização conforme previsto no art. 28º da Portaria do Ministério da Economia nº 41, de 2008. 
15.8 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de quaisquer 
questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 
15.9 - Conforme art. 70, I, b, da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, a empresa recolherá 20% de IRRF 
sobre o valor dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, através de 
DARF recolhido na rede bancária, com o código 0916.  
CERTIFICADO DE AUTORIAÇÃO SECAP nº 06.007970/2020. 

 
 
 
ANEXO I – RELAÇÃO DAS AGENCIAS PARTICIPANTES 

NOME/AGENCIA ENDEREÇO 
SUREG Rua Conceição, 364 SL 03 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 

Agência Santo Antônio Av. Victor Vila Verde, 244 – Pitangueiras – Santo Antônio da Patrulha/RS – 95500-
000 

Agência Taquara Rua Julio de Castilhos, 2547 – Centro – Taquara/RS – 95600-000 
Agência Riozinho Av. Guerino Pandolfo, 455 – Centro – Riozinho/RS – 95695-000 

Agência Osório Rua Manoel Marques da Rosa, 341 – Centro – Osório/RS – 95520-000 
Agência Parobé Rua Rua Adaviano Linden, 60 – Centro – Parobé/RS – 95630-000 

Agência Terra de Areia Rua Osvaldo Bastos, 4869 – Centro – Terra de Areia/RS – 95535-000 
Agência Nova Hartz Rua Jacob Pilger, 141, sala 04 – Centro – Nova Hartz/RS – 93890-000 

Agência Itati Rua Nestor Becker, 2595 – Centro – Itati/RS – 95538-000 
Agência Rolante Rua Pedro Scheneider, 294 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 

Agência Palmares Avenida Luiz Silveira, 959 – Centro – Palmares do Sul/RS – 95540-000 
Agência Torres Av. Barão do Rio Branco, 269 – Centro – Torres/RS – 95560-000 

Agência Três Coroas Rua Mundo Novo, 205 – Centro – Três Coroas/RS – 95660-000 
Agência Capão da Canoa Av. Paraguassu, 1813 – Centro – Capão da Canoa/RS – 95555-000 

Agência Campo Bom Av. São Leopoldo, 365 – Centro – Campo Bom/RS – 93700-000 
Agência Três Cachoeiras Rua Franc. Hipolito Rolim, 780 – Centro – Três Cachoeiras/RS – 95580-970 

Agência Igrejinha Rua Presidente Castelo Branco, 426 – Centro – Igrejinha/RS – 95650-000 
Agência Capivari Av. Adrião Monteiro dos Santos, 2167, SL 1, 2, 3 e 4 – Centro – Capivari do Sul/RS – 

95552-000 
Agência Sapiranga Av. João Correia, 1321 – Centro – Sapiranga/RS – 93800-026 
Agência Tramandaí Av Emancipação, 872 – Centro – Tramandaí/RS – 95590-000 

Sicredi Empresas Rua Conceição, 363 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 
Sicredi Maquiné Rua Lindolfo Alves de Almeida, 631 – Centro – Maquiné/RS - 95.213.211/0022-43 

Sicredi Arroio do Sal Av Assis Brasil – Centro – Arroio do Sal/RS - 95.213.211/0023-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

 
1 – DADOS DA EMPRESA PROMOTORA:  
Empresa Promotora: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Encosta Superior do Nordeste RS – 
Sicredi Nordeste RS 
Nome Fantasia: Sicredi Nordeste RS 
Endereço: Rua Conceição, 364 – sala 3 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 
Inscrição no CNPJ/MF/N°. 95.213.211/0001-19 
Nome da Promoção: Ganha-Ganha-Ganha Sicredi Nordeste RS 
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Vale-brinde.  
3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Araricá, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Campo Bom, Capão da Canoa, 
Capivari do Sul, Caráá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Igrejinha, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos 
do Sul, Mostardas, Nova Hartz, Osório, Palmares do Sul, Parobé, Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, 
Sapiranga, Taquara, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Coroas, Três Forquilhas e  
Xangri-lá. Todos municípios localizados no estado do Rio Grande do Sul 
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  30/03/2020 as 08:00 até 29/12/2020 às 17:00*. 
5 – DATA DE INÍCIO E FIM DA PROMOÇÃO: 30/03/2020 até 29/12/2020* 
(*) ou até esgotar o número de elementos raspáveis, visto que o número é limitado. 
6 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: A presente campanha está vinculada a aquisição de produtos ou 
serviços por parte de associados ativos, pessoas físicas e jurídicas, junto a empresa promotora. 
 
8. 0 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 
 

Qtde. 
Descrição Prêmios  Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total (R$) 

3.030 Caneta de plástico na cor branca com o logo do Sicredi R$1,36 R$4.120,80 

400 
Avental no tecido Oxford com bolso frontal na cor 
verde 

R$15,90 R$6.360,00 

350 
Boné em nylon na cor verde com logo bordado do 
Sicredi 

R$10,31 R$3.608,50 

350 
Cuia de chimarrão com personalização a laser do logo 
Sicredi 

R$18,00 R$6.300,00 

400 
Bomba de chimarrão em aço inox personalizada com 
logo Sicredi. Chupeta dupla e bojo redondo 

R$9,00 R$3.600,00 

274 

Cuia de chimarrão com personalização a laser do logo 
Sicredi e bomba de chimarrão em aço inox 
personalizada com logo Sicredi. Chupeta dupla e bojo 
redondo 

R$26,00 R$7.124,00 

23 
Conjunto composto por 03 espetos em aço alumínio, 
cabo madeira personalizado com logo Sicredi e capa 
com logo Sicredi bordado. 

R$71,30 R$1.639,90 

400 
Garrafa tipo Squeeze de plástico, na cor Fumê com 
capacidade para 600 ml e sistema de trava para 
proteger o bico, personalizado com a marca Sicredi. 

R$19,94 R$7.976,00 

200 
Carteira masculina em couro legítimo na cor Preta 
personalizado com o logo Sicredi.  

R$34,54 R$6.908,00 

500 
Caneca de porcelana na cor branca com personalização 
do Sicredi nos dois lados. 

R$23,99 R$11.995,00 

100 

Mochila em couro sintético, com compartimento 
interno para notebook de até 15”. Possui bolso frontal 
para organização dos itens pessoais, e bolsos laterais 
para garrafa da água. Cor marrom com aplicação do 
logotipo Sicredi.  

R$189,10 R$18.910,00 

5 Bicicleta Colli CB500 Aro 26 18 Marchas Quadro Aço R$419,00 R$2.095,00 



 

  

Carbono Freios V-Brake - Colli bike 

50 
Garrafa térmica em aço inoxidável, resistente a 
corrosão, com capacidade para 2,2L, detalhes e plástico 
na cor preta. Sistema de servir por pressão.  

R$94,50 R$4.725,00 

130 Mateira em nylon verde com logo bordado Sicredi R$25,34 3.294,20 

200 
Chapéu em fibra natural masculino, modelo com copa 
australiana personalizado com logo bordado Sicredi. 
Tamanho único. 

R$16,14 R$3.228,00 

100 Guarda-Sol 1,80m personalizado com o logo Sicredi R$65,54 R$6.554,00 

50 
Cooler em Polipropileno personalizado com o logo 
Sicredi  

R$43,90 R$2.195,00 

100 

Cadeira de Praia 
MATERIAL: Aço Pintado 
COR PREDOMINANTE: Anis 
CAPACIDADE: 110 kg 
ALTURA: 72,50 Centímetros 
LARGURA: 54,50 Centímetros 
COMPRIMENTO: 53,00 Centímetros 
PESO: 2,07 Quilogramas 

R$56,20 R$5.620 

200 
Caneca inox de 400ml ; Revestida internamente com 
PVC, pegador e detalhes em plástico resistente. Tampa 
rosqueável. 

R$14,90 R$2.980,00 

500 
Copo plástico (acrílico) 350ml personalizado com o 
logo Sicredi 

R$3,00 R$1.500,00 

30 

Mala de bordo em material ABS, cor cinza, com painel 
texturizado e alta resistência. Carrinho em alumínio 
leve e rodas com giro 360°. Possui bolso frontal com 
compartimento para Notebook até 13" ou Ultrabook 
14" (dimensões 24x35cm) e divisórias, facilitando a 
organização. Cadeado com segredo para gerar 
segurança e possibilidade de despachar a mala quando 
necessário. Dispõe de entrada USB e cabo para conexão 
de power bank em compartimento interno, facilitando 
o carregamento de dispositivos eletrônicos. Tamanho 
35x22x55 cm. 

R$199,50 R$5.985,00 

2000 

Suporte plástico para celular. Material plástico 
colorido, possui “disco” anelar retrátil que ao puxá-lo 
abrirá o encaixe para os dedos e possibilitará a rotação 
da peça. Base plástica para encaixe, pode ser colada no 
celular, paredes, vidros, ou onde desejar afim de que 
possa encaixar o suporte anelar. Suporte e base com 
adesivos, basta remover a proteção e colar no local 
desejado. 
Tamanho total aproximado  (CxL):  Suporte 3,9 cm x 
3,9 cm x 2,3 cm – Base 4,8 cm x 3,9 cm x 0,9 cm. 
Peso aproximado (g):  8 

R$2,50 R$5.000,00 

500 
Cofrinho com tampa e fundo plástico removíveis, 
paredes em papel, rotulado com 3 artes diferentes. 
Dimensões; 10 cm altura, diâmetro 6cm.  

R$1,73 R$865,00 

80 
Caixa de som com dois alto-falantes de 2,5" (duas 
polegadas e meia), potência 5W, tecnologia bluetooth 
para reprodução de som, com função integrada para 

R$75,00 R$6.000,00 



 

  

atendimento de chamada de telefonia celular, entradas 
USB, AUX, FM, frequência de resposta 50Hz-20KHz, 
Sendo; Alto-falantes múltiplos montados na mesma 
caixa (coluna). Personalizado Sicredi. 

5 

Kindle 10ª Geração Amazon Tela 6” 4GB Wi-Fi - Luz 
Embutida Branco 

R$299,90 R$1.744,50  

50 
Gift Card Digital Netflix R$ 70 

R$70,00 R$3.500,00  

Totais     
Quantid
ade de 

prêmios 

10.027 
Valores 

(R$) 
R$ 133.827,90 

 
8.1 – Critério de Participação: O presente evento promocional é destinado a todos os associados pessoas físicas 
e jurídicas, primeiros titulares da conta corrente, atuais e futuros, que durante o período de 30/03/2020 a 
29/12/2020 até às 17horas realizarem operações financeiras através dos produtos abaixo listados da empresa 
promotora, recebendo, gratuitamente, elemento(s) raspável(is) conforme critérios abaixo:  
ASSOCIADOS PESSOA FISÍCA:  

Produto Critério / Número de elemento(s) raspável(is) 
 
Produtos de Poupança 

 
A cada R$2.000,00 (dois mil reais) aplicados = 1 elemento raspável 
 

 
Deposito a Prazo 
 
 

 
A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) = 1 elemento raspável 

 
Produtos programados (poupança 
programada e DP programado) 
 
 

 
A cada R$300,00 (trezentos reais) programado em 99x = 1 elemento 
raspável 

 
ASSOCIADOS PESSOA JURÍDICA:  

Produto Critério / Número de elemento(s) raspável(is) 
 
Poupança 
 

 
A cada R$2.000,00 (dois mil reais) aplicados = 1 elemento raspável 

 
Deposito a Prazo 
 
 

 
A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) = 1 elemento raspável 

 
Produtos programados (poupança 
programada e DP programado) 
 
 

 
A cada R$300,00 (trezentos reais) programado em 99x = 1 elemento 
raspável 

Observações sobre os produtos e serviços para distribuição dos elementos raspáveis: 
1. Aplicações financeiras: (I) a campanha só é válida para associados; (II) serão válidos novas aplicações durante 
o período da Promoção. (III) serão considerados como aplicações em depósito à prazo os seguintes produtos: 
Sicredinvest, Sicredinvest Flex, Sicredinvest Evolutivo, Sicredinvest Exclusivo e RDC – Recibo de Depósito 
Cooperativo.   



 

  

2. Poupança: (I) no caso da conta poupança serão distribuídos cupons somente para os associados (II) não serão 
considerados os valores de poupança programada (III) resgates e aplicações realizadas no mesmo dia não darão 
direito a cupons; (IV) para a poupança serão consideradas a Poupança Tradicional e a Integrada. 
3. Poupança e Investimento Programado: (I) a campanha só é válida para associados; (II) serão válidas novas 
aplicações durante o período da Promoção.  
A carência dos produtos de Deposito a Prazo deve ser mínima de 180 dias na data da contratação. 
Com relação aos produtos programados, serão considerados os valores incrementados no momento da adesão à 
campanha, ou seja, não serão reconhecidas as programações feitas anteriores ao período da campanha. 
8.2 – Forma de contemplação: Serão objetos da presente Promoção 70.300 (setenta mil e trezentos) elementos 
raspáveis durante o período da Promoção citado neste regulamento, dentre os quais 14.100 (quatorze mil e cem) 
serão premiados através da modalidade “Assemelhado Vale-brinde”. 
8.3 – Relação entre o número de elementos raspáveis a serem distribuídos e o de brindes oferecidos: 1 
prêmio a cada 5 elemento raspável. 
8.4 – Quantidade de série de vale-brindes que serão emitidos: Série Única. 
8.5 – Data da Expedição da Série Única:  30/03/2020 
8.6 – Numeração dos Vale-Brindes: Os vale-brindes estarão aleatoriamente numerados dentro do universo 
total de elementoa raspáveis de 00000 a 70.300 
8.7 – A distribuição de todos os prêmios é gratuita, não cabendo ônus aos contemplados. 
8.8 – Condições que invalidam o vale-brinde: Serão sumariamente desclassificados Vale-brindes que tiverem 
sido reproduzidos com o objetivo de burlar as disposições norteadoras do presente evento promocional que 
apresentarem defeitos ou vícios que impeçam a verificação do direito aos prêmios por parte do(s) 
contemplado(s) ou, ainda, que não atendam a quaisquer exigências de participação previstas neste Regulamento. 
9 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios ficarão expostos por meio de material promocional nas agências participantes (ANEXO I). 
10 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
Se o elemento raspável estiver contemplado com um vale-brinde o ganhador deverá efetivar a troca do prêmio, 
exclusivamente, na agência da cooperativa onde ele é associado. O prêmio será entregue na apresentação do vale-
brinde, o qual ficará retido com a empresa promotora para fins de prestação de contas. 
 11 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS: 
O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados do encerramento da promoção. Não sendo reclamado neste período à pessoa jurídica promotora 
converterá o(s) valor(es) do(s) prêmio(s) correspondente(s) em moeda corrente, recolhendo o montante aos 
cofres do tesouro nacional como renda da união, no prazo subsequente de 10 (dez) dias nos termos do Art. 6º do 
Decreto nº 70.951 de 09/08/72. 
12 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO: 
O(A) associado(a) contemplado(a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir da data de 
encerramento da Promoção, além do período vigente da Promoção, cederá seu nome, imagem, som e voz, com 
vistas a divulgação do resultado, a critério da empresa promotora, sem nenhum ônus à pessoa jurídica 
promotora. 
13 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 
As dúvidas e controvérsias dos associados participantes da Promoção autorizada deverão ser, preliminarmente, 
dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas à SECAP/ME- Secretaria de 
Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia. 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1 – Antes das datas das apurações, a empresa fará a comprovação das aquisições dos prêmios, buscando com 
isso dar cumprimento ao disposto no §1º do art. 15º do Decreto n. 70.951 de 09/08/72 (comprovação de 
propriedade dos bens). O comprovante de propriedade dos prêmios deverá ser protocolizado em até 8 dias 
do início da promoção conforme art. 34, inciso I da Portaria MF nº 41, de 2008. No caso da promoção em 
tela, o comprovante será realizado por meio de notas fiscais. 
14.2 - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão, conselheiros efetivos e suplentes, 
dirigentes, colaboradores, estagiários e jovens aprendizes da empresa promotora, de qualquer empresa que 
utiliza Sicredi em sua denominação, da empresa Santini Consultores Associados Ltda, empregados das agências 
de publicidade e de Promoção envolvidas, auditores contratados, e quaisquer outros que possam ter informação 
privilegiada a respeito da campanha conforme decisão da empresa promotora, ainda que associados de alguma 
das cooperativas participantes. Será de exclusiva responsabilidade da empresa promotora, o controle sobre a 



 

  

observância do cumprimento da regra descrita neste item do regulamento. A verificação será efetuada no 
momento da entrega do prêmio através de listagem gerada pela entidade promotora. 

14.3 - Distribuição gratuita dos prêmios, sem ônus aos contemplados, ficando proibida a conversão 
parcial ou total dos prêmios em dinheiro. 

14.4 - Ao participar desta Promoção estarão os consumidores concordando tacitamente com todas as disposições 
constantes neste Regulamento. 

14.5 – O regulamento completo da presente promoção estará disponível por meio de folhetos disponíveis nas 
Agências de atendimento que participam da promoção. 

14.6 - Constará de forma clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da promoção, o número 
de certificado de autorização conforme previsto no artigo 28º da Portaria 41/2008 do Ministério da 
Economica. 

14.7 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de quaisquer 
questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 

CERTIFICADO DE AUTORIAÇÃO SECAP nº 05.007971/2020.  
 
 

ANEXO 1 – RELAÇAO DAS AGENCIAS PARTICIPANTES 
NOME ENDEREÇO 
SUREG Rua Conceição, 364 SL 03 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 

Agência Santo Antônio Av. Victor Vila Verde, 244 – Pitangueiras – Santo Antônio da Patrulha/RS – 
95500-000 

Agência Taquara Rua Julio de Castilhos, 2547 – Centro – Taquara/RS – 95600-000 
Agência Riozinho Av. Guerino Pandolfo, 455 – Centro – Riozinho/RS – 95695-000 

Agência Osório Rua Manoel Marques da Rosa, 341 – Centro – Osório/RS – 95520-000 
Agência Parobé Rua Rua Adaviano Linden, 60 – Centro – Parobé/RS – 95630-000 

Agência Terra de Areia Rua Osvaldo Bastos, 4869 – Centro – Terra de Areia/RS – 95535-000 
Agência Nova Hartz Rua Jacob Pilger, 141, sala 04 – Centro – Nova Hartz/RS – 93890-000 

Agência Itati Rua Nestor Becker, 2595 – Centro – Itati/RS – 95538-000 
Agência Rolante Rua Pedro Scheneider, 294 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 

Agência Palmares Avenida Luiz Silveira, 959 – Centro – Palmares do Sul/RS – 95540-000 
Agência Torres Av. Barão do Rio Branco, 269 – Centro – Torres/RS – 95560-000 

Agência Três Coroas Rua Mundo Novo, 205 – Centro – Três Coroas/RS – 95660-000 
Agência Capão da Canoa Av. Paraguassu, 1813 – Centro – Capão da Canoa/RS – 95555-000 

Agência Campo Bom Av. São Leopoldo, 365 – Centro – Campo Bom/RS – 93700-000 
Agência Três Cachoeiras Rua Franc. Hipolito Rolim, 780 – Centro – Três Cachoeiras/RS – 95580-970 

Agência Igrejinha Rua Presidente Castelo Branco, 426 – Centro – Igrejinha/RS – 95650-000 
Agência Capivari Av. Adrião Monteiro dos Santos, 2167, SL 1, 2, 3 e 4 – Centro – Capivari do 

Sul/RS – 95552-000 
Agência Sapiranga Av. João Correia, 1321 – Centro – Sapiranga/RS – 93800-026 
Agência Tramandaí Av Emancipação, 872 – Centro – Tramandaí/RS – 95590-000 

Sicredi Empresas Rua Conceição, 363 – Centro – Rolante/RS – 95690-000 
Sicredi Maquiné Rua Lindolfo Alves de Almeida, 631 – Centro – Maquiné/RS - 

95.213.211/0022-43 
Sicredi Arroio do Sal Av Assis Brasil – Centro – Arroio do Sal/RS - 95.213.211/0023-24 

 
 


