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REGULAMENTO DA CAMPANHA RENOVAÇÃO CADASTRAL SICREDI CEARÁ  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 

Razão Social. SICREDI CEARA CENTRO NORTE - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRO NORTE DO CEARA  
Nome de Fantasia. SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE  
Endereço a Av. Dom Luís, 300 Sala 166 - Shopping Avenida Cep: 60.160-230, Fortaleza, Ceará. 
Inscrição no CNPJ/MF/No - 72.257.793/0001-30  

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Sorteio. 

Nome da Promoção: RENOVAÇÃO CADASTRAL SICREDI CEARÁ  

3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: municípios de Acaraú, Alcântara, Alto Santo, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, 
Aracati, Banabuiú, Barroquinha, Beberibe, Bela Cruz, Boa Viagem, Camocim, Cariré, Carnaubal, Cascavel, Caucaia, 
Chaval, Choró Limão, Chorozinho, Coreaú, Cruz, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Eusébio, Forquilha, Fortaleza, 
Fortim, Frecheirinha, General Sampaio, Graça, Granja, Groaíras, Guaiúba, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, 
Horizonte, Ibaretama, Ibiapina, Ibicuitinga, Icapuí, Ipu, Iracema, Irauçuba, Itaiçaba, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, 
Itarema, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Jijoca de Jericoacoara, Limoeiro do Norte, Madalena, 
Maracanaú, Maranguape, Marco, Martinópole, Massapê, Meruóca, Milhã, Miraíma, Mombaça, Morada Nova, 
Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Pacajus, Pacatuba, Pacujá, Palhano, Paracuru, Paraipaba, Pedra Branca, Pentecoste, 
Pereiro, Piquet Carneiro, Pires Ferreira, Potiretama, Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Reriutaba, Russas, Santa 
Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, São João do Jaguaribe, São Luis do Curu, 
Senador Pompeu, Senador Sá, Sobral, Solonópole, Tabuleiro do Norte, Tejussuoca, Tianguá, Trairí, Tururu, Ubajara, 
Umirim, Uruburetama, Uruóca, Varjota, Viçosa do Ceará, todos localizados no estado do Ceará. 
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: de 26/07/2018 até às 22h00min do dia 24/08/2018.  

5 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: de 26/07/2018 até o dia 29/08/2018. 

6 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: 

A presente promoção está vinculada à renovação cadastral dos associados da Sicredi Ceará Centro Norte, pessoas  
físicas  e  jurídicas,  com comprovação documental das informações fornecidas junto ao setor de cadastro da 
cooperativa ou nos pontos de  atendimento, conforme relação do ANEXO I. 
7 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS: 

Qtde. Descrição do Prêmio por Cooperativa Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 

3 iPhone 8 Prata 64GB Tela 4.7” IOS 11 

4G Wi-Fi Câmera 12MP - Apple 

3.399,99 10.199,97 

Totais  

Qtde. de prêmios 3 Valores (R$) R$ 10.199,97 

 

8 – DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 

8.1 – Critério de Participação: O presente evento promocional é destinado a todos os associados pessoas físicas e 
jurídicas, primeiras titulares da conta corrente, atuais e futuros, que durante o período de 26/07/2018 até às 
22h00min do dia 24/08/2018 renovarem seus cadastros (renda, residência, telefone, entre outros) e apresentarem 
comprovação documental, recebendo, gratuitamente 1 (um) elemento sorteável, independentemente da 
quantidade de informações renovadas.  
* Não receberá nº da sorte  associados que não apresentarem comprovação das informações fornecidas. 

9 – NÚMEROS DOS ELEMENTOS SORTEÁVEIS QUE SERÃO EMITIDOS: Serão emitidos 100.000 (cem mil) de 
elementos sorteáveis. 
9.1 - Séries e numeração: Será emitida 1 série composta por 100.000 (cem mil) números. 
9.2. – Entrega dos Números da Sorte 
9.2.1 – Respeitado o disposto nesse regulamento, o associado receberá números da sorte conforme regras definidas 
neste regulamento. Os números são randômicos e não seguem sequência lógica. 
9.2.2 – Os associados receberão seus números da sorte através de SMS enviado pela cooperativa. 
10 - DATA DA EMISSÃO DAS SÉRIES E PRAZO DE PARTICIPAÇÃO:  

Série 
 

Período de 
Participação 

Data de emissão Data número disponível 
no site para consulta 

Datas dos 
sorteios 

Prêmio 
correspondente ao 
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sorteio 

Única 26/07/2018 até às 

22h00min do dia 

24/08/2018* 

A partir do dia 

26/07/2018 

Os números serão 

enviados via SMS aos 

associados até  uma 

semana após atualização 

do cadastro. 

29/08/2018 

 

iPhone 8 Prata 

64GB Tela 4.7” IOS 

11 4G Wi-Fi 

Câmera 12MP - 

Apple  

(*) ou até esgotarem os elementos sorteáveis a serem distribuídos, haja vista que a quantidade é limitada (total de = 

100 mil números). Neste caso a data do sorteio permanecerá a citada acima, mesmo que os elementos sorteáveis 

acabem antes do período de participação. 

11 – FORMA DE APURAÇÃO:  

O primeiro elemento sorteável contemplado (1º prêmio) será o elemento cujo número coincidir, exatamente, com as unidades 

simples dos números sorteados na Loteria Federal do Brasil, no sentido de cima (1º prêmio) para baixo (5º prêmio). Os demais 

contemplados (segundo ao terceiro prêmio) serão os números imediatamente superiores. 

Exemplo: 

Resultado da Loteria Federal do Brasil  

1º prêmio: 5 7.6 4 3                      

2º prêmio: 4 2.7 6 2                                                       

3º prêmio: 2 0.2 1 1                                                                   

4º prêmio: 5 9.8 9 6                                                       

5º prêmio: 1 3.7 2 5 

Primeiro Elemento sorteavel premiado: 32.165 

Segundo Elemento sorteavel premiado: 32.166 

Terceiro Elemento sorteavel premiado: 32.167 

Ressalva a) No caso de não ter sido distribuído o “primeiro número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de 

participação, dar-se-á a entrega do(s) prêmio(s), alternadamente, ao “Elemento sorteável” imediatamente superior,  ou, na falta 

deste, ao imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável” distribuído mais 

próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial inicial ou final, 

buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.  

Ressalva b) no caso de não haver extração da Loteria Federal do Brasil nas datas estipuladas, o sorteio será pela Loteria Federal 

do Brasil imediatamente posterior. 

 Serão sumariamente desclassificados números 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 das 
exigências de participação previstas neste regulamento. Os autores serão excluídos automaticamente da Promoção 
em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental. 
 

11. DATA DO SORTEIO: 

Resultado da Loteria Federal do Brasil do dia 29.08.2018 
 
11.1– ENDEREÇO, LOCAL E HORÁRIO DE AFERIÇÃO DOS CONTEMPLADOS: 
Local: Agência Sede da Sicredi Ceará Centro Norte com Endereço a Av. Dom Luís, 300 Sala 166 - Shopping Avenida 
Cep: 60.160-230, Fortaleza, Ceará. (com livre acesso aos interessados), às 10 horas do dia 31/08/2018. 
12 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO: 
O(s) associado(s) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de telefonema ou e-mail , enviados num 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de cada sorteio. O resultado também será divulgado dentro desse prazo 
no site sicredinne.com.br/cearacentronorte 
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13 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios serão entregues, sem ônus, aos contemplados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva data 
de cada sorteio, na agência de atendimento da cooperativa de crédito onde foi realizada a operação financeira e/ou 
no domicílio do contemplado, a critério de escolha do contemplado, buscando com isto dar cumprimento ao 
disposto no Artigo 5º, do Decreto nº 70.951 de 09/08/72.  
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 do 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 responsabilizadaa por qualquer dano ou prejuízo 
oriundo da participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do(s) prêmio(s). 
14 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS: 
O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Plano de Operação, 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 09/08/72. 
15 – 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. 
16 – 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 SEAE/MF e/ou aos órgãos integrantes 
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 
17 – RECLAMAÇÕES: 
Os participantes da Promoção poderão, também, apresentar suas reclamações ao DPDC/Ministério da Justiça, bem 
como aos órgãos conveniados em cada jurisdição, desde que devidamente fundamentadas pelos associados 
participantes. 
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS : 
18.1 - Os participantes poderão concorrer com 01 (um) Número/número da sorte, desde que atendam aos requisitos 
deste Regulamento. 
18.2 - No caso de contas conjuntas, tanto o associado titular quanto o co-titular da conta corrente poderão ser 
atribuído números da sorte, desde que este último também seja associado.  
18.3 - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão, diretores, conselheiros e colaboradores 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. A verificação será efetuada no momento 
da apuração através de listagem gerada pela empresa promotora. 
18.4 - Ao participar desta Promoção estarão os associados concordando tacitamente com todas as disposições 
constantes neste Regulamento. 
18.5 – O regulamento completo da presente promoção estará disponível por meio de folhetos disponíveis nas 
Agências que participam da promoção ou no site sicredinne.com.br/cearacentronorte 
18.6 - 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 Fazenda. 
18.7 - Fica, desde já, eleito o foro da cidade de Fortaleza capital do Estado do Ceará para solução de quaisquer 
questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 
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18.8 - Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art.70- inciso 1º- letra b, a empresa recolherá 30% 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 Autorização SEAE/MF nº 01.000467/2018. 
 
ANEXO 1 
AGÊNCIAS 

Agência Sede Av. Dom Luís, 300, Loja 166 – Shopping Avenida – Fortaleza – CE. CEP: 60.160-230 

Agência Harmony Center Av. Dom Luís, 1233 – Loja 5, Meireles – Fortaleza – CE. CEP: 60.160-230 

Agência HRU Av. Visconde do Rio Branco, 4000, São João do Tauape – Fortaleza – CE. CEP: 
60.055-172 

Agência Santos Dumont Avenida Santos Dumont, 1180, loja 03 – Aldeota – Fortaleza – CE. CEP: 60.150-160 

Agência Limoeiro do Norte Rua Cel. Antônio Joaquim, 1447 – Centro – Limoeiro do Norte – CE. CEP: 62.930-
000 

Agência Russas Av. Dom Lino, 287 – Centro – Russas – CE. CEP: 62.900-970 

Agência Quixadá Rua Pascoal Crispino, 139 – Centro – Quixadá – CE. CEP: 63.900-000 

Agência Morada Nova Rua Cel. José Ambrósio, 67 – Centro – Morada Nova – CE. CEP: 62.940-00 

Agência Sobral Rua Menino Deus, 771 – Centro – Sobral – CE. CEP: 62.010-310 

Agência Itapipoca Rua Raimundo Teófilo de Castro, 256 – Itapipoca – CE. CEP: 62.500-000 

 


