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                                     REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COOPERE E GANHE 40 ANOS, 40 PRÊMIOS 
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Razão Social: Cooperativa de Crédito Cooperação RS/SC. 
Nome Fantasia: Sicredi Cooperação RS/SC. 
Endereço: Av. Alto Jacuí, 528, sala 101, Centro. CEP: 99470-000. Não-Me-Toque/RS 
CNPJ: 87.779.625/0001-81. 
Nome da Promoção: COOPERE E GANHE - 40 ANOS, 40 PRÊMIOS 
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Concurso 
3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Não-Me-Toque/RS, Carazinho/RS, Victor Graeff/RS, Tio Hugo/RS, Santo Antonio do 
Planalto/RS, Almirante Tamandaré do Sul/RS, Coqueiros do Sul/RS , Presidente Getúlio/SC, Pouso Redondo/SC e Taió/SC.  

   4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: das 10 horas do dia 01/10/2020 até às 15 horas do dia 18/06/2021. 
5 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: 01/10/2020 até o dia 22/06/2021.     
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, junto a empresa promotora. 
7 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS:  

Qtde. Descrição do Prêmio Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 
13 SICREDINVEST - RDC R$ 2.500,00 R$ 32.500,00 
14 SICREDINVEST - RDC R$ 1.500,00 R$ 21.000,00 
01 SICREDINVEST - RDC R$ 500,00 R$ 500,00 
01 SICREDINVEST - RDC R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
01 SICREDINVEST - RDC R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 
01 SICREDINVEST - RDC R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 
01 SICREDINVEST - RDC R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 
01 AUTOMÓVEL 0KM DA MARCA FIAT, MODELO STRADA CABINE DUPLA, 

MOTOR 1.3 - FLEX VOLCANO, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, ANO 
MODELO 2021- COR VERMELHA 

R$ 79.990,00 R$ 79.990,00 

01 SMART TV LED 65” 65P8M 4K - TCL R$ 4.249,69 R$ 4.249,69 
01 SMART TV LED BLUET 4K HDR 8M 50POL, TCL  R$ 2.447,50 R$ 2.447,50 
01 FORNO C/ FOGÃO 2X1 PRETO  - HIDRO  R$ 2.088,75 R$ 2.088,75 
01 LAVADORA ALTA PRESSÃO C/ STOP – MODELO RE 110 , DA MARCA 

STIHL 
R$ 1.135,90 R$ 1.135,90 

01 FORNO MICRO-ONDAS 20lt MTD 30 - ELETROLUX  R$ 506,55  R$ 506,55 
01 LAVADORA ALTA PRESS 1200W 42546/022 - TRAMONTINA  R$ 391,29  R$ 391,29 
01 CAFETEIRA NESCAFE DOLCE GUSTO MINI ME – ARNO  R$ 324,29  R$ 324,29 

Qte de prêmios 40 Valores (R$) R$ 159.433,97 

Soma total dos Prêmios: R$ 159.433,97 
Observações:  
(1) O prêmio SICREDINVEST - RDC só poderá ser resgatado 30 (trinta) dias após as respectivas datas das respectivas 

apurações. 
(2) O automóvel será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus (IPVA, Licenciamento, Emplacamento) 
8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 
O presente evento promocional é destinado a todos os associados pessoas físicas e jurídicas, atuais e futuros, que durante o 
período de 10 horas do dia 01/10/2020 até às 15h do dia 18/06/2021, realizarem operações financeiras através dos 
produtos abaixo listados da empresa promotora, recebendo, gratuitamente, cupom(ns) conforme critérios definidos a seguir:  

    ASSOCIADOS PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA:    
Produto Critério Número de cupons 

Cota Capital¹ A cada integralização de, no mínimo, R$ 50,00 (cinquenta reais) 01 cupom  

Crédito Geral 
 

A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) de valor contratado¹ para Pessoa Física  
e a cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) de valor contratado¹ para Pessoa Jurídica 

02 cupons 

Crédito Rural 
 

A cada R$ 3.000,00 (três mil reais) de valor contratado¹  para Pronaf.  
A cada R$ 10.000,00 (dez mil reais) de valor contratado¹  para Pronamp e Demais.  
 

01 cupom 

Depósitos a Prazo² A cada R$ 2.000,00  01 cupom 
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Poupança³ A cada R$ 1.000,00  01 cupom 
Fundos de Investimento A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) aplicados¹ 01 cupom 
Indicação de novo associado A cada nova associação realizada por indicação à cooperativa 02 cupons 
Cartão de Crédito  A cada R$ 500,00 (quinhentos reais) em compras mensais¹ 01 cupom 

Seguro Residencial, Empresarial, 
Automóveis contratado 

A cada R$ 200,00 (duzentos reais) de valor contratado¹ 02 cupons 

Seguro de Vida novas contratações  
(menos prestamista) 

A cada R$ 30,00 (trinta reais) de valor contratado¹ 01 cupom 

Seguros Rurais contratados  
Produtor Rural, Multirisco Rural e 
RD Equipamentos 

A cada R$ 500,00 (quinhentos reais) de valor contratado¹ 01 cupom 

Seguro Agrícola (Lavouras) A cada R$ 1.000,00 (Mil reais) do prêmio segurado.1 01 cupom 

Planos Sicredi Previdência, nas 
modalidades FAPI, PGBL ou VGBL 

A cada contribuição mínima de R$ 100,00 (cem reais) ¹ 01 cupom 

Débito em Conta A cada conta de consumo novo cadastrado 02 cupons 
Consórcios de Automóveis, 
Tratores e caminhões, imóveis  

Na contratação de um novo consórcio com parcela a partir de  
R$ 300,00 (trezentos reais) 

10 cupons 

Consórcios de Serviços, 
Motocicletas e Móveis Planejados 

Na contratação de um novo consórcio com parcela a partir de  
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

05 cupons 

Nova Adquirência ou Domicílio 
Bancário 

A cada efetivação do produto 5 cupons 

Cartões Adquirir cartão de crédito 3 cupons 
Cobrança Na adesão e ativação do sistema de cobrança.  5 cupons 
Atualização de cadastro durante o 
período vigente da campanha 

Efetuar atualização do cadastro junto ao gestor da conta 5 cupons 

¹ Limitado a 100 cupons por produto (durante todo o período da promoção) 
² não está incluído aplicações automáticas. 
³ somente para associados que possuam cota capital. 
8.1 - De posse do cupom de participação o associado deverá preenchê-lo com seus dados legíveis de identificação, a saber: 
número de telefone para contato e obrigatoriamente o nome, número do CPF ou CNPJ bem como responder corretamente a 
seguinte pergunta: Quantos anos a Sicredi Cooperação RS/SC estará comemorando em 22/06/2021? escolhendo entre 
as opções: ( ) 20 anos , ( ) 40 anos , sendo considerada a resposta correta “40 anos”, para posterior depósito na urna 
localizada na agência participante até às 15 horas dos dias 21.12.2020 (primeira apuração) e 18/06/2021. (segunda 
apuração).  
Observação: Os cupons serão cumulativos, ou seja, os depositados nas urnas até a primeira apuração, inclusive os 
contemplados, participarão também da segunda apuração. Neste caso, a empresa promotora, irá tirar cópia dos cupons 
sorteados para efeito de contemplação e depositará os originais nas urnas. 
8.2 – Forma de apuração: O presente evento promocional será definido mediante apurações prevista para ocorrer em duas 
etapas. Na primeira etapa, serão reunidos, em urnas centrais, os cupons provenientes de cada agência participante, enquanto 
na segunda etapa, todos os cupons serão reunidos em um única urna central. Ambos os sorteios terão livre acesso aos 
interessados, respeitando a capacidade de lotação dos espaços. Nas oportunidades, serão sorteados de forma aleatória, tantos 
cupons quanto necessários até que sejam selecionados cupons que estejam preenchidos com os dados obrigatórios completos 
de identificação do(a) associado(a), e que apresentem obrigatoriamente a resposta correta à pergunta constante de tal 
elemento sorteável, atribuindo-se, aos cupons sorteados, os seguintes prêmios: 

Prêmios correspondente a Primeira apuração 
Qtde.  por 

agência 
Descrição do Prêmio Valor Unitário 

(R$) 
Ordem de Classificação 

do cupom sorteado 
1 SICREDINVEST - RDC R$ 1.500,00 1º cupom sorteado 

1 SICREDINVEST - RDC R$ 2.500,00 2º cupom sorteado 

   
 
Prêmios correspondente a Segunda apuração 

Qtde. 
geral 

Descrição do Prêmio Valor Unitário 
(R$) 

Ordem de Classificação 
do cupom sorteado 

1 CAFETEIRA NESCAFE DOLCE GUSTO MINI ME - ARNO  R$ 324,29 1º cupom sorteado 

1 LAVADORA ALTA PRESS 1200W 42546/022-TRAMONTINA  R$ 391,29 2º cupom sorteado 

1 SICREDINVEST - RDC R$ 500,00 3º cupom sorteado 



 

 

Classificação da informação: Uso Interno 

1 FORNO MICRO-ONDAS 20lt MTD 30 - ELETROLUX  R$ 506,55 4º cupom sorteado 

1 SICREDINVEST - RDC R$ 1.000,00 5º cupom sorteado 

1 LAVADORA ALTA PRESSÃO C/ STOP – MODELO RE 110 – DA 
MARCA STIHL 

R$ 1.135,90 6º cupom sorteado 

1 SICREDINVEST - RDC R$ 1.500,00 7º cupom sorteado 

1 FORNO C/ FOGÃO 2X1 PRETO - HIDRO   R$ 2.088,75 8º cupom sorteado 

1 SICREDINVEST - RDC R$ 2.300,00 9º cupom sorteado 

1 SMART TV LED BLUET 4K HDR 8M 50POL TCL  R$ 2.447,50 10º cupom sorteado 

1 SICREDINVEST - RDC R$ 3.500,00 11º cupom sorteado 

1 SMART TV LED 65” 65P8M 4K - TCL R$ 4.249,69 12º cupom sorteado 

1 SICREDINVEST - RDC R$ 6.000,00 13º cupom sorteado  

1 AUTOMÓVEL 0KM DA MARCA FIAT, MODELO STRADA CABINE 
DUPLA, MOTOR 1.3- FLEX VOLCANO, ANO DE FABRICAÇÃO 
2020, ANO MODELO 2021- COR VERMELHA  

R$ 79.990,00 14º cupom sorteado 

 
8.3 - Condições que invalidam o cupom: 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 
incompletos ou inválidos, 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. Serão também desclassificado cupons que tiverem sido depositados em agências diferente da qual o associado 
possui conta na primeira apuração, que será realizada em 21 de dezembro de 2020, às 16h.  
 
9 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DA APURAÇÃO: 
Primeira apuração: 21.12.2020 às 16 horas nas agências participantes, conforme relação ANEXO I. 
Segunda apuração: Segunda apuração: 22.06.2021 às 09 horas no Centro de Eventos do Recanto São Vicente De Paulo, 
sediado na Rua Senador Salgado Filho, 103, Bairro Conceição, CEP: 99500-000, Carazinho/RS. 
10 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios desta promoção poderão ser visualizados por material promocional disponibilizados nas agências participantes, 
no site e redes sociais da cooperativa e em materiais disponíveis em propaganda de rua. 
 
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: 
Os prêmios serão entregues, sem ônus, a incluindo as despesas com IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e demais 
taxas cobradas pelo Detran até a total transferência do prêmio  ao ganhador, no caso do veículo, na agência onde foi realizada a 
operação financeira e/ou no domicílio do contemplado, a critério de escolha do contemplado, buscando com isso 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 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 
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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). 
Todas as despesas referentes ao emplacamento e documentação do automóvel, até a sua entrega ao ganhador do prêmio, 
serão de responsabilidade da empresa promotora, após a contemplação as despesas de transferência e outras despesas do 
veículo serão por conta do ganhador do prêmio. 
 
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 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. 
 
15 – 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. 
 
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). 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 MF nº 41, de 2008.  
 
16.2 - Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) cupom original da Promoção, respeitando o limite de 100 
cupons por produto, desde que atendam aos requisitos deste Regulamento. Para tanto, basta preencher corretamente seus 
dados pessoais e responder à pergunta constante nos cupons. 
 
16.3 – Não terão direito a receber cupons os associados em situação de inadimplência no momento da contratação dos 
serviços.  
 
16.4 - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão, diretores, conselheiros efetivos e suplentes, 
colaboradores, estagiários e jovens aprendizes da empresa promotora SICREDI COOPERAÇÃO RS/SC, bem como seus 
cônjuges. Ficam impedidos também, associados pessoa jurídica nas quais os diretores, conselheiros, dirigentes e 
colaboradores, estagiários e jovens aprendizes da empresa promotora SICREDI COOPERAÇÃO RS/SC, mantenham participação 
societária. Estão impedidos ainda, funcionários, cônjuges e filhos da empresa Santini Consultores Associados Ltda, 
empregados das agências de publicidade de Promoção envolvidas e da Gráfica que for contratada para a impressão dos cupons 
desta Campanha , auditores contratados, associados que possuírem ações judiciais vigentes no período de participação, e 
quaisquer outros que possam ter informação privilegiada a respeito da campanha conforme decisão da empresa promotora.  
 
16.5 - 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.  
 
16.6 - Ao participar desta Promoção estarão os associados concordando tacitamente com todas as disposições constantes 
neste Regulamento. 
 
16.7 – O regulamento completo da presente promoção estará disponível por meio de folhetos disponíveis nas agências que 
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participam da promoção. 
 
16.8 - 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 Economia. 
 
16.9 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de quaisquer questões referentes 
ao Regulamento da presente Promoção. 
 
16.10 - 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.  
 
 
CERTIFICADO DE AUTORIAÇÃO SECAP nº 06.008900/2020. 
 
ANEXO I - RELAÇÃO DAS AGENCIAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA 
 
AG 02 – VICTOR GRAEFF 
Endereço: Rua 23 de Outubro, 474, Centro. CEP: 99350-000, Victor 
Graeff/RS. 
  
AG 03 – TIO HUGO 
Endereço: Rua Curitiba, 25, Centro. CEP: 99345-000, Tio Hugo/RS. 
  
AG 04 – NÃO-ME-TOQUE 
Endereço: Av. Alto Jacuí, 528, sala 101, Centro. CEP: 99470-000, 
Não-Me-Toque/RS. 
  
AG 05 – CARAZINHO 
Endereço: Av. Flores da Cunha, 1010, Centro. CEP: 99500-000, 
Carazinho/RS. 
  
AG 06 – SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO 
Endereço: Av. Jorge Müller, 1150, Centro. CEP: 99525-000,  
Santo Antônio do Planalto/RS. 
  
AG 07 – COQUEIROS DO SUL 
Endereço: Av. Presidente Vargas, 347, Centro. CEP: 99528-000, 
Coqueiros do Sul/RS. 
  
AG 08 – ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 
Endereço: Av. General Lopes de Oliveira, 120, Centro.  
CEP: 99523-000, Almirante Tamandaré do Sul/RS. 

 
 
 
AG 09 – CARAZINHO  
Endereço: Av. Flores da Cunha, 3025, Glória. CEP: 99500-000, 
Carazinho /RS. 
  
AG 10 – NÃO-ME-TOQUE OESTE 
Endereço: R. Cel Alberto Schmitt, 887, Centro. CEP: 99470-000,  
Não-Me-Toque/RS. 
  
AG 11 – CARAZINHO CENTRO 
Endereço: Av. Flores da Cunha, 1752, Centro. CEP: 99500-000, 
Carazinho /RS. 
  
AG 12 – PRESIDENTE GETÚLIO / SC. 
Endereço: Rua Henrique Fuerbringer , 455 Centro. CEP: 89150-000, 
Presidente Getúlio / SC. 
 
AG 13 – POUSO REDONDO / SC. 
Endereço: Rua 23 de Julho, nº 259, Centro. CEP: 89172-000,  
Pouso Redondo/SC. 
  
AG 14 – Taio / SC. 
Endereço: Av Nereu Ramos, 77 Centro.  
CEP: 88190-000, Taio / SC. 
 

 
 


