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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “Poupança Premiada” 
1.0 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Razão Social: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO 
PARANÁ E NOROESTE PAULISTA 
Nome Fantasia: Sicredi Planalto das Águas PR/SP  
Endereço: Rua das Flores, 506 – Conradinho – Guarapuava/PR  
CNPJ:  77.984.870/0001-77 
2.0 - Nome da promoção: Poupança Premiada 
3 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Vale-brinde.  
4 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Municípios localizados no estado do Paraná: Candói, Pinhão, 
Guarapuava, Santa Maria do Oeste, Pitanga, Manoel Ribas, Palmital, Turvo, Entre Rios e Campina do 
Simão; Municípios localizados no estado de São Paulo: Votuporanga, Fernandópolis, Mira Estrela, 
Jales, Santa Fé do Sul, Palmeira d’Oeste, Nhandeara e Estrela d’Oeste 
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: De 01 de julho de 2022 às 10h00 à 30 de dezembro de 2022 às 15:00* 
6 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: De 01 de julho de 2022 às 10h00 à 30 de dezembro de 
2022 às 15:00*  
(*) ou até o esgotamento da quantidade de elementos raspáveis, visto que se trata de número 
limitado. 
7 - PRODUTOS OBJETOS DA CAMPANHA: A presente campanha está vinculada a aquisição de produtos 
ou serviços por parte dos associados e poupadores ativos, pessoas físicas e jurídicas, junto a empresa 
promotora, conforme relação do ANEXO I. 
8. 0 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 

QTD Produto 
 Preço 

Unitário  
Preço Total 

1000 Boné personalizado Sicredi.  
 R$                   

11,80  
 R$        

11.800,00  

1000 Copo de viagem em fibra de bambu personalizado Sicredi.  
 R$                   

15,88  
 R$      

15.880,00  

500 Nécessaire matelasse personalizada Sicredi.  
 R$                   

16,71  
 R$        

8.355,00  

700 Squeeze personalizada Sicredi.  
 R$                   

18,94  
 R$        

13.258,00  

300 
Kit para churrasco com tábua, faca e garfo, personalizado 
Sicredi.  

 R$                   
64,90  

 R$      
19.470,00  

250 Tábua de carnes personalizada Sicredi.  
 R$                   

37,20  
 R$       

9.300,00  

50 Cadeira de praia modelo varanda, personalizada Sicredi.  
 R$                   

71,30  
 R$        

3.565,00  

150 
Cuia de chimarrão e bomba em aço inox, personalizado 
Sicredi.  

 R$                   
43,70  

 R$        
6.555,00  

400 Chapéu Agro, personalizado Sicredi.  
 R$                   

22,90  
 R$        

9.160,00  

100 
Conjunto de espetos - Cabo de madeira com 
revestimento em alumínio, personalizado Sicredi 

 R$                 
187,00  

 R$      
18.700,00  

400 Caixa térmica 32 litros personalizada Sicredi.  
 R$                   

72,90  
 R$      

29.160,00  

150 Cuia de terere e bomba em aço Personalizada Sicredi 
R$ 

40,00 
6.000,00 

Quantidade de prêmios distribuídos: 5.000 (cinco mil) prêmios.  
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Valor total da premiação distribuída: R$  151.203,00 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e três 
reais).  
8.1 – Critério de Participação:  O presente evento promocional é destinado a todos os poupadores, 
associados pessoas físicas e jurídicas, primeiros titulares da conta corrente, atuais e futuros, assim como 
poupadores que durante o período de 01/07/2022 às 10:00h até às 15:00h horas do dia 30/12/2022, 
realizarem operações financeiras através dos produtos listados abaixo, recebendo, gratuitamente, 
elemento(s) rapável(is) conforme critérios definidos a seguir:  Associados e Poupadores Pessoa física e 
Jurídica:   
ASSOCIADOS PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS: 

Produto Critério Qtd. elemento(s) raspável(is) 
Poupança  A cada aporte de R$ 200,00  1 elemento raspável  – limitado a 20 elementos 

raspáveis semanais  
Observações sobre os produtos participantes:  
 (I) Serão válidos os valores aplicados no período da campanha, limitados a quantidade de 20 (vinte) 
elementos raspáveis por semana por associado;  
(II) A diferença não será considerada como saldo a ser somado a outras aplicações na próxima semana;  
(III) Resgates e aplicações realizadas na mesma semana e que não gerarem incremento no saldo aplicado 
não darão direito aos elementos raspáveis, nesses casos serão considerados apenas o incremento líquido;  
(IV) A apuração da quantidade de elementos raspáveis será feita através da averiguação do extrato 
semanal do associado no momento da aplicação.  
(V)  Aplicações realizadas via Aplicativos ou Internet Banking serão válidas, desde que o cliente apresente 
o comprovante em sua agência de relacionamento (ANEXO I) 
8.2 – Forma de contemplação: Serão objetos da presente Promoção 250.00 (duzentos e cinquenta mil) 

elementos raspáveis durante o período da promoção citado neste regulamento, dentre os quais 5.000  
(cinco mil) 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 50 elementos raspáveis.  
8.4 – Quantidade de série de vale-brindes que serão emitidos: Série única. 
8.5 – Data da Expedição da Série Única:  01/07/2022. 
8.6 – Numeração dos Vale-Brindes: Os vale-brindes estarão aleatoriamente numerados dentro do 
universo total de elementos raspáveis de 000.001 a 250.000 
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 e estarão fisicamente 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 ou poupador. O prêmio será 
entregue, sem ônus, ao ganhador, 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. 
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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 e poupadores participantes da Promoção autorizada deverão 
ser, preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas à 
SEAE/ME. 
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).  
14.2 - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão, diretores, presidente, vice-
presidente, conselheiros efetivos e suplentes, dirigentes, colaboradores, estagiários e jovens aprendizes 
da empresa promotora, funcionários de empresas terceirizadas que atuam como promotores de 
atendimento nas agências. Também ficam impedidos de participar associados pessoa jurídica nas quais 
esses primeiros (diretores, presidente, vice-presidente, conselheiros, dirigentes, colaboradores, 
estagiários e jovens aprendizes) mantenham participação societária ou representação legal.  Associados 
Woop também estão impedidos de participar desta promoção. 
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 nas Agências de atendimento 
que participam da promoção e no site: www.sicredi.com.br/promocoes. 
14.6 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de quaisquer 
questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 
14.7. 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).  
14.8. 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.  
14.9. 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.   
14.10. 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: coop0703_marketing@sicredi.com.br   
14.11. 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.  
14.12. 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 SEAE/ME Nº 05.019763/2022. 

 
ANEXO 1 – RELAÇAO DAS AGENCIAS PARTICIPANTE 
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Agência  Endereço  CEP  

02 – Candói Rua Sebastião Mendes de Araujo, 166 - Centro 85140-000 

03 - Pinhão 
Rua Sete de Setembro, 206 - Centro 

85170-000 

04 - Guarapuava Avenida Manoel Ribas, 1730 - Santana 
85010-120 

08 – Santa 

Maria do Oeste 

Rua Generoso Karpinski, 1386 - Centro 85230-000 

09 – Pitanga 

 

Rua XV de Novembro, 128 – Centro 85200-000 

10 – Manoel 

Ribas 

Avenida Brasil, 521 – Centro 

85260-000 

11 – Portal do 

Lago 

Rua Quintino Bocaiuva,144 – Centro 85010-300 

13 – Palmital 

 

Rua XV de Novembro,1060 – Centro 

85270-000 

14 – Turvo Rua Elias Rickl,350 – Centro 85150-000 

 

15 – Entre Rios Rua Michael Moor, s/n Entre Rios 85139-400 

16 – 

Votuporanga 

Rua São Paulo, 3127 – Patrimonio Novo 

15500-010 

17 – 

Fernandópolis 

Avenida Expedicionários Brasileiros, 970 – Coester 

15600-000 

18 – Mira 

Estrela 

Praça Candido Brail Estrela, 583 – Centro 

15580-000 

20 - Jales 
Avenida João Amadeu, 2774 – Centro 15700-076 

21 – Santa Fé 

do sul 

Rua 11, 931 – Centro 

15775-000 

22 – Bonsucesso 
Avenida Manoel Ribas, 3991 – Bonsucesso 

85055-010 

Campina do 

Simão  

Av Avenida João Ferreira Neves, 3108 Centro 

85148-000 

Palmeira 

D’Oeste  

R Brasil, 5259 – Centro  

15720-000 

Nhandeara  
Rua Dr. Antonio Belchior da Silveira,1234 – Centro 

15190-000 

Estrela D’Oeste  
Rua Brasil, 612 – Centro  

15650-000 
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