REGULAMENTO DA PROMOÇÃO
1 – DADOS DA EMPRESA PROMOTORA:
Empresa Promotora: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA REGIAO
CENTRO OESTE PAULISTA - SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA
Nome Fantasia: SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1153 – BAIRRO ALTO CAFEZAL – CEP 17502-000 – MARÍLIA/SP
Inscrição no CNPJ/MF/N°. 04.463.602/0001-36
Nome da Promoção: ANIVERSÁRIO PREMIADO
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Vale-brinde.
3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: ADAMANTINA/SP, BAURU/SP, DRACENA/SP, GARÇA/SP,
INÚBIA PAULISTA/SP, JAÚ/SP, MARÍLIA/SP, PEDERNEIRAS/SP, POMPEIA/SP, TUPÃ/SP e BROTAS/SP.
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 10h00 do dia 01/12/2020 até as 16h00 do dia 31/05/2021*.
5 – DATA DE INÍCIO E FIM DA PROMOÇÃO: 01/12/2020 até 31/05/2021*
(*) 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 do prêmio
Valor
Valor
Unit.
Total
(R$)
(R$)
100
Bateria portátil em Alumínio, capacidade de 8.000 mAh. Tempo
47,90
4.790,00
de vida > 500 ciclos. Com entrada/saída 5V/1A. Inclusivo cabo
USB/Micro USB para carregar a bateria. Acompanha caixa preta.
100
Kit com 4 copos SM Larger de 300 ml com caixa de papel duplex
44,00
4.400,00
com gravação em Co² nos copos e uma cor na tampa da caixa
100
100
100
100
300
300
500

500
450

Bolsa térmica - medida 20x35x22cm na cor branca com detalhe
em chumbo em nylon 70 c/ manta térmica interna, alça tiracolo,
logomarca serigrafada em serigrafia em 2 cores e 2 lado.
Caixa de som acústica em madeira MDF 12x7x3cm para Celular.
Personalizada a laser.
Caneca porcelana 300 ml, personalizada em sublimação em toda
a volta
Porta cartão em couro sintético com gravação em baixo relevo
contendo locais para 4 cartões
Sacola ref 982821 - sacola 100% algodão 140 g/m². Alças de
60cm. Tamanho aproximado 375 x 415mm, com gravação em
serigrafia 1 cor em 1 lado.
Copo Twister 500ml verde com tampa e canudo. Personalizado
frente e verso 1 cor.
Kit canudos e escova limpadora ref 14201P - Kit com dois
canudos de aço e escova em estojo plástico. Contém canudo reto
e canudo curvado com detalhe superior de dez anéis, escova
limpadora com corpo de aço e ponteira plástica. Acompanha
estojo ziplock, com gravação a laser nos 2 canudos.
Bola anti stress cravinho, vinil, oca, personalizada em 1 cor de 1
lado.
Suporte plástico para celular, retrátil, base para encaixe, suporte
e base com adesivo para colar, com gravação em impressão
digital UV.
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36,50

3.650,00

25,90

2.590,00

14,50

1.450,00

9,86

986,00

9,55

2.865,00

4,89

1.467,00

5,80

2.900,00

3,45

1.725,00

3,45

1.552,50

450

Porta cartões para smartphone. Silicone. Com autocolante no
verso. 57 x 87 x 3mm. Personalizado em CO² Ref. 93320 -

3,55

1.597,50

Totais
Quantidade de prêmios
3.100
Valor Total (R$)
29.973,00
8.1 – Critério de Participação: O presente evento promocional é destinado a todos os associados
pessoas físicas e jurídicas, primeiros titulares da conta corrente, atuais e futuros, que durante o período
de 10h00 do dia 01/12/2020 até as 16h00 do dia 31/05/2021 realizarem operações financeiras
através dos produtos abaixo listados da empresa promotora, recebendo, gratuitamente, elemento(s)
raspável(is) conforme critérios abaixo:
ASSOCIADOS PESSOA FISÍCA:
Produtos
Mecânica
Número
de Limite(s)
elemento(s)
raspável(is)
Capital social
Acima de R$ 150,00 em 3
elementos 12 elementos
aplicação
raspáveis
raspáveis por
semana
Fundos de investimento
Acima de R$ 300,00 em 3
elementos 6 elementos
aplicação
raspáveis
raspáveis por
semana
Poupança - depósito avulso
Acima de R$ 300,00 em 3
elementos 6 elementos
aplicação
raspáveis
raspáveis por
semana
Previdência
Acima de R$ 300,00 em 3
elementos 6 elementos
aplicação
raspáveis
raspáveis por
semana
Depósito a prazo
Acima de R$ 300,00 em 3
elementos 6 elementos
aplicação
raspáveis
raspáveis por
semana
Atualização cadastral
Por atualização
3
elementos 1 elemento
raspáveis
raspável
durante todo
o período da
promoção
Nova associação
Por associação
3
elementos 1 elemento
raspáveis
raspável
durante todo
o período da
promoção
Programa crescer
Por participação
3
elementos 1 elemento
raspáveis
raspável
durante todo
o período da
promoção
Reunião de boas vindas
Por participação
3
elementos 1 elemento
raspáveis
raspável
durante todo
o período da
promoção
Indicação de novo associado A
cada
nova
associação 3
elementos 30 elementos
convertida
realizada pela indicação
raspáveis
raspáveis por
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Operações de crédito comercial

Acima R$ 2.000,00 liberados

2
elementos
raspáveis

Seguro automóvel

A
cada
nova
contratação/renovação
A
cada
nova
contratação/renovação
A
cada
nova
contratação/renovação
A
cada
nova
contratação/renovação
A cada nova entrega de apólice

2
elementos
raspáveis
2
elementos
raspáveis
2
elementos
raspáveis
2
elementos
raspáveis
2
elementos
raspáveis
1
elemento
raspável
1
elemento
raspável
1
elemento
raspável
1
elemento
raspável
1
elemento
raspável
1
elemento
raspável
1
elemento
raspável
1
elemento
raspável

Seguro de vida
Seguro de patromonial
Seguro residencial
Entrega da apólice externa de
seguros
Consórcio de autos, náuticos e
sustentável
Consórcio de imóveis

A cada nova contratação
A cada nova contratação

Consórcio de serviços e motos

A cada nova contratação

Cadastro de novo cedente

A cada novo cadastro

Cadastramento
de
débito
automático
Cadastramento senha dos canais
(mobi e ib)
Novo cartão ativo

A cada conta cadastrada

Pagamento em ATM

A cada pagamento em ATM
apresentado

A cada canal cadastrado
A cada nova ativação

ASSOCIADOS PESSOA JURÍDICA:
Produtos
Condição

3 elementos
raspáveis por
semana

Elementos
raspáveis

Limite
12
elementos
raspáveis
por
semana
6
elementos
raspáveis
por
semana
6
elementos
raspáveis
por
semana
6
elementos
raspáveis
por
semana
6
elementos
raspáveis
por
semana
1
elemento

Capital social

Acima de R$ 150,00 em aplicação

3 elementos
raspáveis

Fundos de investimento

Acima de R$ 300,00 em aplicação

3 elementos
raspáveis

Poupança - depósito avulso

Acima de R$ 300,00 em aplicação

3 elementos
raspáveis

Previdência

Acima de R$ 300,00 em aplicação

3 elementos
raspáveis

Depósito a prazo

Acima de R$ 300,00 em aplicação

3 elementos
raspáveis

Atualização cadastral

Por atualização

3 elementos
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semana
6 elementos
raspáveis por
semana
-

raspáveis
Nova associação

Por associação

3 elementos
raspáveis

Programa crescer

Por participação

3 elementos
raspáveis

Reunião de boas vindas

Por participação

3 elementos
raspáveis

Indicação de novo associado
convertida

A cada nova associação realizada
pela indicação

3 elementos
raspáveis

Convênio crédito consignado

Convênio
firmado
cooperativa

com

a

3 elementos
raspáveis

Convênio
de
pagamento

Convênio
firmado
cooperativa

com

a

3 elementos
raspáveis

Operações
comercial

folha
de

de

crédito

Acima R$ 2.000,00 liberados

2 elementos
raspáveis

Seguro automóvel

A cada nova contratação/renovação

Seguro de vida

A cada nova contratação/renovação

Seguro de patromonial

A cada nova contratação/renovação

Seguro residencial

A cada nova contratação/renovação

Entrega da apólice externa de
seguros
Consórcio de autos, náuticos e
sustentável
Consórcio de imóveis

A cada nova entrega de apólice

Consórcio de serviços e motos

A cada nova contratação

Cadastro de novo cedente

A cada novo cadastro

Cadastramento de débito
automático
Cadastramento senha dos
canais (mobi e ib)
Novo cartão ativo

A cada conta cadastrada

2 elementos
raspáveis
2 elementos
raspáveis
2 elementos
raspáveis
2 elementos
raspáveis
2 elementos
raspáveis
1 elemento
raspável
1 elemento
raspável
1 elemento
raspável
1 elemento
raspável
1 elemento
raspável
1 elemento
raspável
1 elemento

A cada nova contratação
A cada nova contratação

A cada canal cadastrado
A cada nova ativação
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raspável durante
todo o período da
promoção
1
elemento
raspável durante
todo o período da
promoção
1
elemento
raspável durante
todo o período da
promoção
1
elemento
raspável durante
todo o período da
promoção
30
elementos
raspáveis
por
semana
1
elemento
raspável durante
todo o período da
promoção
20
elementos
raspáveis
por
semana
6
elementos
raspáveis
por
semana
-

Pagamento em atm

A cada pagamento
apresentado

em

atm

Máquina de cartão

raspável
1 elemento
raspável

3
elementos
raspáveis
por
semana
-

A cada novo credenciamento e 1 elemento
ativação
raspável
(*) as operações de crédito comercial não podem ultrapassar 30% da renda do associado.
8.2 – Forma de contemplação: Serão objetos da presente Promoção 100.000 (cem mil) elementos
raspáveis durante o período da promoção citado neste regulamento, dentre os quais 3.100 (três 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 32 elementos raspáveis.
8.4 – Quantidade de série de vale-brindes que serão emitidos: Série Única.
8.5 – Data da Expedição da Série Única: 01/12/2020
8.6 – Numeração dos Vale-Brindes: Os vale-brindes estarão aleatoriamente numerados dentro do
universo total de elementoa raspáveis de 00000 a 100.000
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 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).
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
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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 campanha estará disponível por meio de folhetos
disponíveis nas agências que participam da campanha e no site www.sicredicentrooestepaulista.com.br
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.
CERTIFICADO DE AUTORIAÇÃO SECAP nº 05.009989/2020.
ANEXO 1 – RELAÇAO DAS AGENCIAS PARTICIPANTES
Marilia
Av. Rio Branco, 1153, Alto Cafezal - Marília 17.502-000
Nelson Spielmann

Av. Nelson Spielmann, 629, Palmital - Marília 17509-001.

Pompéia

R. Cyro Ventura Barbosa, 235, Centro - Pompéia 17580-000

Tupã

Av. Tabajaras, 1234, Centro - Tupã 17600-360

Garça

R. Dep. Manoel Joaquim Fernandes, 36, Centro - Garça 17400-000

Bauru

R. Agenor Meira, 12-81, Centro - Bauru 17015-301

Jaú

R. Amaral Gurgel, 817 - Centro - Jaú 17201-010

Hospital da Unimed
Bauru
Pederneiras

Av. Dr. Arnaldo Prado Curvello 10-110 - Rod Bauru/Jaú km226 17305-500

Dracena

Av. Presidente Vargas, 805, Centro - Dracena 17900-000

Gustavo Maciel

R. Antonio Garcia, 02-21 Vl Tereza Bauru - 17012-050

Inúbia Paulista

Av. Leão Miguel Bannwart, 200, Centro - Inúbia Paulista - 17760-000

Adamantina

Av. Santo Antonio, 297, Centro - Adamantina 17800-000

Brotas

Av. Elyseu Lourenção, 262, Centro – Brotas 17380-000

Av. Brasil, 729, J. Alvorada - Pederneiras 17280-000
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