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 REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “Sicredi Rio: 30 anos, 30 prêmios.” 
 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Razão Social: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Rio de Janeiro SICREDI RIO 
Nome Fantasia: Sicredi Rio RJ 
Endereço: Rua Sorocaba 500 – Botafogo – RJ – RJ, Cep: 22271-110 
CNPJ: 72.128.440/0001-30 
2 - Nome da Campanha: Sicredi Rio: 30 anos, 30 prêmios. 
3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Belfort Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá e 
Teresópolis. Todos os mucípios estão localizados no estado do Rio de Janeiro.  
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 16/05/2022 a partir das 9h, até 09/12/2022 até às 16h. 
5 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: 16/05/2022 a 14/12/2022  
6 - PRODUTOS OBJETOS DA CAMPANHA: A presente Promoção está vinculada a aquisição de produtos 
ou serviços por parte de associados, pessoas físicas e jurídicas, assim como usuários Woop, junto a 
empresa promotora, conforme relação das agências participantes do ANEXO I. 
7 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS:  

Qtde Descrição do Prêmio 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

1 Automóvel* 0km da marca Jeep modelo Renegade Sport, 
motor 2.0, flex., ano de fabricação 2022, ano modelo 2022, 
quatro portas na cor branca, automático. 

130.000,00  130.000,00 

1 Automóvel* 0km da marca FIAT modelo MOBI Like, motor 
1.0, flex., ano de fabricação 2022, ano modelo 2022, quatro 
portas na cor branca, mecânico. 

61.000,00  61.000,00 

4 Motocicleta* 0 Km marca Honda modelo Biz 110i, 109,1 
cilindradas, gasolina, ano de fabricação 2022, modelo 
2022, cor sólida disponível na entrega  

10.000,00  40.000,00 

8 Bicicleta elétrica marca SOUSA, modelo Sousa Eco 350W, 
motor elétrico 350w, 48V/15AH, cor disponível na 
entrega.  

5.000,00  40.000,00 

16 Smart TV 50" UHD 4K Samsung 50AU7700, Processador 
Crystal 4K, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Alexa 
built in, Controle Único 

2.700,00  43.200,00 

Quantidade de prêmios distribuídos: 30 (trinta) 
Valor total da premiação distribuída: R$ 314.200,00 (trezentos e quatorze mil e duzentos reias) 
 (*) Os automóveis e as motocicletas serão entregues livre e desembaraçados de qualquer ônus (IPVA, 
Emplacamento, licenciamento, etc). 
8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 
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 16/05/2022 a partir das 9h, 
até 09/12/2022 até às 16h, realizarem operações financeiras através dos produtos abaixo listados da 
empresa promotora, recebendo, gratuitamente, cupom(ns) conforme critérios definidos a seguir: 
(*) A identificação de associação se dará́́ através da existência de cota capital integralizada nos CPFs ou 
CNPJs dos participantes e não especificamente pelo seu número de conta. 
Associados Pessoa física:  
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Produto Critério 
Qtd. 
cupom(ns) 

Limite de 
cupom(ns) 

Novos Associados a cada nova associação 2 2 

Crédito* novas contratações de crédito, a cada R$ 2.000  1 30 

Depósito a prazo, LCA e 
Fundos de Investimento 

novas aplicações, a cada R$ 1.000  1 30 

Seguros 
a cada nova contratação ou renovação independente do 
segmento 

1 5 

Consórcio 
a cada nova contratação independente do segmento, a 
cada R$ 10.000 

1 5 

Cartão múltiplo 
(crédito) 

a cada nova ativação de cartão  1 5 

Canais a cada ativação de novos canais 1 5 

PIX a cada chave cadastrada 1 5 

Débito automático a cada nova conta de débito automático cadastrada 1 5 

Portabilidade salarial a cada nova portabilidade  2 2 

Associados Pessoa Jurídica: 

Produto Critério 
Qtd. 
cupom(ns) 

Limite de 
cupom(ns) 

Novos Associados a cada nova associação 2 2 

Crédito* novas contratações de crédito, a cada R$ 5.000  1 30 

Depósito a prazo, LCA e 
Fundos de Investimento 

novas aplicações, a cada R$ 2.000  1 30 

Seguros 
a cada nova contratação ou renovação independente do 
segmento 

1 10 

Consórcio 
a cada nova contratação independente do segmento, a 
cada R$ 20.000 

1 5 

Cartão múltiplo 
(crédito) 

a cada nova ativação de cartão  1 5 

Canais a cada ativação de novos canais 1 5 

PIX a cada chave cadastrada 1 5 

Débito automático a cada nova conta de débito automático cadastrada 1 5 

Folha de Pagamento a cada novo cadastro de convênio de folha 1 1 

Cobrança a cada novo cadastro de convênio de cobrança 1 1 

Domicílio Bancário/ 
adquirência 

a cada novo domicílio/adquirência 1 5 

(*) Salieta-se que o valor do crédito/empréstimo não poderá comprometer mais que 30% da receita do 
participante. 
Observações: 
a) Depósito a prazo, LCA e Fundos de Investimentos: resgates e aplicações realizados no mesmo 
dia não terão direito a cupom; 
b) (I) Aplicações realizadas via aplicativos ou internet banking estão aptas a participar, desde que 
o associado apresente o comprovante em sua agência; (II) No caso de usuários Woop, o comprovante 
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deve ser apresentado em qualquer agência participante, visto que o mesmo pode não ser vinculado à 
uma agência física. 
8.1 - A requisição do(s) cupom (ns) deverá ser realizada(s) pelos associados mediante comprovantes das 
transações junto as agências participantes (ANEXO I). De posse do cupom de participação o associado 
deverá preenchê-lo com seus dados legíveis de identificação, a saber: nome e CPF ou CNPJ,  bem como 
responder corretámente á seguinte perguntá: “Quál é á instituição finánceirá cooperátivá que está 
completándo 30 ános e sorteándo prêmios?”, opções de respostá: “SICREDI” ; “OUTROS” (sendo 
considerada correta a resposta – SICREDI), para posterior depósito na urna localizada na agência em que 
o participante possui a conta corrente, conforme descrito neste regulamento (Anexo I). Cupom(ns) 
preenchidos com carimbo serão aceitos desde que contenham os dados obrigatórios acima citados.  
8.1.1 – Prazos de depósito dos cupons: 
1ª ETAPA DA PROMOÇÃO: 
1ª Apuração: os cupons deverão ser depositados até às 16 horas do do dia 12/08/2022 na agência do 
associado (anexo I) 
2ª Apuração: os cupons deverão ser depositados até às 16 horas do do dia 14/10/2022 na agência do 
associado (anexo I) 
3ª Apuração: os cupons deverão ser depositados até às 16 horas do do dia 09/12/2022 na agência do 
associado (anexo I) 
8.2.1. – O(s) cupom(ns) serão cumulativos, ou seja, o(s) cupom(ns) participantes na primeira apuração, 
inclusive os contemplados, participarão da segunda apuração e demais apurações da campanha. Neste 
caso, a empresa promotora irá tirar cópia do(s) cupom(ns) selecionados, e encaminhar os originais para 
as respectivas urnas. 
8.3 – Forma de apuração: O presente evento promocional será definido mediante apurações previstas 
para ocorrerem conforme datas, locais e horários abaixo citados. Nos eventos, sempre com livre acesso 
aos interessados*, serão sorteados tanto(s) cupom(ns) quantos necessários, até que seja sorteado 01 
(um) cupom, por agência participante, que apresente(m) obrigatoriamente conformidade aos critérios 
do regulamento, atribuindo-se, ao cupom sorteado, o(s) seguinte(s) prêmio(s): 
(*) Respeitando a legislação de distanciamento social, vigente na época do sorteio. 
1ª APURAÇÃO (17/08/2022) 

Qtde  Descrição do prêmio 
Valor Unit. 

(R$) 
Ordem de classificação 

do cupom sorteado 

08 

Smart TV 50" UHD 4K Samsung 
50AU7700, Processador Crystal 4K, 
Tela sem limites, Visual Livre de 
Cabos, Alexa built in, Controle Único 

2.700,00 
Do 1º ao 8º cupom válido 

sorteado 

03 
Bicicleta elétrica marca SOUSA, 
modelo Sousa Eco 350W, motor 
elétrico 350w, 48V/15AH 

5.000,00 
Do 9º ao 11º cupom válido 

sorteado 

01 

Motocicleta 0 Km marca Honda 
modelo Biz 110i, 109,1 cilindradas, 
gasolina, ano de fabricação 2022, 
modelo 2022. 

10.000,00 

12º cupom válido sorteado 

2ª APURAÇÃO (19/10/2022) 

Qtde  Descrição do prêmio 
Valor Unit. 

(R$) 
Ordem de classificação 

do cupom sorteado 

08 

Smart TV 50" UHD 4K Samsung 
50AU7700, Processador Crystal 4K, 
Tela sem limites, Visual Livre de 
Cabos, Alexa built in, Controle Único 

2.700,00 
Do 1º ao 8º cupom válido 

sorteado 

03 
Bicicleta elétrica marca SOUSA, 
modelo Sousa Eco 350W, motor 
elétrico 350w, 48V/15AH 

5.000,00 
Do 9º ao 11º cupom válido 

sorteado 
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02 

Motocicleta 0 Km marca Honda 
modelo Biz 110i, 109,1 cilindradas, 
gasolina, ano de fabricação 2022, 
modelo 2022. 

10.000,00 
12º e 13º cupom válido 

sorteado 

3ª APURAÇÃO (14/12/2022) 

Qtde  Descrição do prêmio 
Valor Unit. 

(R$) 
Ordem de classificação 

do cupom sorteado 

02 
Bicicleta elétrica marca SOUSA, 
modelo Sousa Eco 350W, motor 
elétrico 350w, 48V/15AH 

5.000,00 
1º e 2º cupom válido 

sorteado 

01 

Motocicleta 0 Km marca Honda 
modelo Biz 110i, 109,1 cilindradas, 
gasolina, ano de fabricação 2022, 
modelo 2022. 

10.000,00 

3º cupom válido sorteado 

01 

Automóvel 0km da marca FIAT 
modelo MOBI Like, motor 1.0, flex., 
ano de fabricação 2022, ano modelo 
2022, quatro portas na cor branca, 
mecânico. 

61.000,00 

4º cupom válido sorteado 

01 

Automóvel 0km da marca Jeep modelo 
Renegade Sport, motor 2.0, flex., ano 
de fabricação 2022, ano modelo 2022, 
quatro portas na cor branca, 
automático. 

130.000,00 

5º cupom válido sorteado 

  
8.4 - Condições que invalidam o cupom:   
Para o dia da apuração o sorteado deve estar associado na cooperativa. Serão também sumariamente 
desclassificados cupom(ns) 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 
incompletos ou inválidos, ou, ainda, que não atendam a quaisquer das exigências de participação 
previstas neste Regulamento, sendo apurados novos cupom(ns) imediatamente. Os autores serão 
excluídos automaticamente da Campanha em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por 
crime de falsidade ideológica ou documental.  Serão também desclassificados cupons que durante a 
primeira etapa da campanha tiverem sido depositados em agência diferente a qual o associado possuí 
conta, salvo se a conta efetivamente também tenha sido transferida entre agências.  
9 – DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS APURAÇÕES: As apurações ocorrerão sempre às 19h na sede da 
Cooperativa (Rua Sorocaba 500 – Botafogo – RJ – RJ, Cep: 22271-110) nas seguintes datas: 
1ª APURAÇÃO: 
Data: 17/08/2022 
2ª APURAÇÃO: 
Data: 19/10/2022 
3ª APURAÇÃO: 
Data: 14/12/2022 
10 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios prometidos nesta campanha poderão ser visualizados por meio de material promocional 
disponibilizados nas agências participantes. 
11 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO: 
O(s) associado(s) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de telefonema ou e-mail, pela 
sua respectiva agência, 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.  
12 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
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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 dos prêmios  aos ganhadores, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva data de cada apuração, na agência onde foi realizada 
a operação financeira e/ou no domicílio do contemplado, a critério de escolha do associado, 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 contempládos deverão preencher o “Recibo de 
Contempláção e Entregá do Prêmio” com seus dádos pessoáis, ássiná-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.  
No caso do contemplado ser pessoa jurídica, a premiação será entregue ao seu representante legal 
devidamente comprovado a partir de documentos da empresa (por exemplo: CNPJ; Estatuto/contrato 
social, etc). Neste caso, o prêmio deverá ser incorporado ao patrimônio da empresa. 
O contemplado reconhece e aceita expressamente que a empresa promotora não poderá ser 
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta Campanha ou da eventual 
aceitação do (s) prêmio (s). 
Todas as despesas referentes ao emplacamento e documentação das motocicletas, até que os ganhadores 
tomem posse dos prêmios, serão de responsabilidade da empresa promotora. 
13 – 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 09/08/72. 
14 – 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 Campanha, além do período vigente da Campanha, 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. 
15 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 
As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da Campanha 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. 
16 -DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1 – No máximo de 08 (oito) dias 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).  
16.2 - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questá̃o, diretores, presidente, vice-
presidente, conselheiros efetivos e suplentes, dirigentes, colaboradores, estagiá́rios e jovens aprendizes 
da empresa promotora. Também ficam impedidos de participar associados pessoa jurídica nas quais 
esses primeiros (diretores, presidente, vice-presidente, conselheiros, dirigentes, colaboradores, 
estagiá́rios e jovens aprendizes) mantenham participaçá̃o societá́ria. Salienta-se que os diretores, 
presidente, vice-presidente, conselheiros efetivos e suplentes, dirigentes, colaboradores, estagiá́rios e 
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jovens aprendizes da empresa promotora poderão exercer representação legal para recebimento de 
prêmio como por exemplo: em caso de contemplação de um filho(a) menor de idade, ser membro da 
diretoria de uma entidade ou representante legal de um familiar. A verificação será efetuada no momento 
da apuração através de listagem gerada pela empresa promotora.  
16.3 - Distribuição gratuita dos prêmios, sem ônus aos contemplados, sendo que as despesas 
referentes à legalização e relacionadas, serão arcadas pela empresa promotora, ficando proibida 
a conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro.  
16.4 - Ao participar desta Campanha estarão os associados concordando tacitamente com todas as 
disposições constantes neste Regulamento. 
16.5 – O regulamento completo da presente campanha estará disponível por meio de folhetos disponíveis 
nas agências que participam da campanha. 
16.6 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de quaisquer 
questões referentes ao Regulamento da presente Campanha. 
16.7 - Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art.70- inciso 1º- letra b, 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.  
16.8. Caso o(s) participante(s) venha(m) a manifestar seu desinteresse em participar da promoção por 
algum motivo nos termos deste regulamento, bem como a leitura dos seus dados será(ão) excluído(s). 
Salienta-se que esta decisão é irrevogável. Neste caso, a manifestação deverá ocorrer em até 5 (cinco) 
dias antes do sorteio, em contato com a agência em que o participante possui conta. 
19.7 – Presume-se que os(as) associado(as) contemplados(as) não tenham qualquer embaraço fiscal, 
legal ou outro que os(as) impeçam de receber e/ou usufruir dos prêmios distribuídos. 
19.8. O tratamento de dados pessoais dos participantes da presente ação promocional respeitará os 
princípios e bases autorizativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
19.9. Os dados pessoais coletados serão utilizados pelo Sicredi para fins de execução da presente 
campanha e serão mantidos pelo período em que a ação promocional perdurar, exceto se subsistir outra 
base legal para sua manutenção por tempo superior. 
19.10. A operacionalização da presente campanha pode ser feita por parceiros do Sicredi, hipótese em 
que haverá o compartilhamento dos dados dos participantes com a empresa parceira, nos limites do 
necessário para execução da ação promocional. Destaca-se que tais parceiros estarão vinculados a 
obrigações de privacidade e proteção de dados em relação aos dados tratados. 
19.11. O Sicredi garante aos participantes, enquanto titulares de dados, o exercício de todos os seus 
direitos previstos na LGPD, por meio do envio de e-mail ao DPO do Sicredi no seguinte endereço 
eletrônico: coop4501_encarregado@sicredi.com.br. 
19.12. Os dados pessoais coletados serão mantidos em ambientes seguros, protegidos por medidas 
técnicas e administrativas aptas a resguardá-los de acessos não autorizados e situações de destruição, 
perda, alteração, comunicação e difusão, com padrão usualmente adotado pelo mercado para a proteção 
de dados. 
19.13. Informações sobre o tratamento de dados pessoais realizado pelo Sicredi e sobre a sua Política de 
Privacidade podem ser encontradas no site https://www.sicredi.com.br/site/politica-de-privacidade/. 
 
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP nº 06.019626/2022. 
ANEXO I – RELAÇÃO DAS AGÊNCIAS PARTICIPANTES 

  Agência Endereço CEP Município 

02 Centro Rua São José, 70, 16o. Andar 20010-020 RJ 

03 Madureira  Estrada do Portela, 99, loja 224 (Polo I) 21351-901 RJ 

04 Barra da Tijuca 
Av. Ayrton Senna, 2600, bl 03, ljs 113 a 115 - Link 
Office 

22775-003 RJ 

06 Tijuca Praça Saens Peña, 45, loja 305 20520-090 RJ 

07 Copacabana Rua Barata Ribeiro, 370/ loja 113 22011-001 RJ 

https://www.sicredi.com.br/site/politica-de-privacidade/
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08 Bangu Rua Francisco Real, 1950, loja 112 21810-042 RJ 

10 
Ilha do 
Governador 

Rua Babaçu 694 21931-000 RJ 

11 Botafogo Rua Sorocaba, 500 22271-110 RJ 

12 Méier Rua Dias da Cruz, 421 20720-010 RJ 

13 Ipanema Rua Visconde de Pirajá, 351, ljs. 224 e 225 22410-906 RJ 

16 Barra Private Av. Armando Lombardi, 400, loja 103 22640-000 RJ 

 


