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Plano de Operação 

Processo nº. 04.000785/2018 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pará de Minas Ltda. 
SICOOB ASCICRED. 
Rua Benedito Valadares, 51, Centro. 
Pará de Minas - MG. 
CEP: 35.660-630 
CNPJ nº. 01.009.908/0001-29 
37-3232-0600 / marketing@sicoobascicred.com.br 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OPERAÇÃO: 
Nome da promoção comercial: SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE 
Modalidade: Assemelhada a Sorteio 
Área de execução: Nas cidades de Pará de Minas, Igaratinga e Antunes. 
Prazo de execução: 12 (doze) meses. 
Data de inicio e término: 31/12/2018 a 11/12/2019. 
Período de Participação: 31/12/2018 a 06/12/2019. 
Quantidade de prêmios: 12 (doze) 
Valor total dos prêmios: R$197.949,19 (cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezenove 
centavos) 
Produtos Sicoob Ascicred 
 
1. PRINCIPAIS DEFINIÇÕES: 
1.1. Nome da Campanha: SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE 
1.2. Promotora: A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pará de Minas Ltda. – SICOOB ASCICRED, com sede 
em Pará de Minas, Minas Gerais, na Rua Benedito Valadares, 51, Centro, CEP 35.660-630, inscrita no CNPJ/MF sob 
01.009.908/0001-29.  
1.3. Associado: pessoa física ou pessoa jurídica, regularmente associada da PROMOTORA nos termos definidos em seu 
Estatuto Social.  
1.4. Números sorteáveis: parâmetro utilizado para conferir ao associado o direito de concorrer aos prêmios a serem 
sorteados pela Loteria Federal, conforme critérios definidos no presente regulamento.  
1.5. Prêmios: relação de produtos ofertados pela PROMOTORA que serão sorteados entre os associados participantes 
da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE 
1.6. PA: Pontos de Atendimento do SICOOB ASCICRED.  
 
2. Da promoção: 
2.1. Modalidade da Promoção: Assemelhada a Sorteio.  
2.2. Área de operação do evento: em toda área de atuação da PROMOTORA, que compreende as cidades de Pará de 
Minas, Igaratinga e Antunes, em Minas Gerais.  
2.3. Período de participação: de 31 de dezembro 2018 até 06 de dezembro de 2019. Os números sorteáveis serão 
gerados em sistema eletrônico, e não há necessidade de retirada ou posse do número por parte do associado para 
concorrer ao sorteio. A geração do número já o torna apto a participar do sorteio. 
 
3. Do objetivo: 
3.1. A Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE tem por objetivo fortalecer o 
cooperativismo financeiro e aumentar o número de associados da cooperativa, difundir e estimular o uso e consumo entre 
os associados dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa, sorteando prêmios entre os participantes.  
 
4. Das condições de participação: 
4.1. Estão aptos a participar da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE todos os 
associados do SICOOB ASCICRED que estiverem em conformidade com os critérios definidos no presente Regulamento.  
4.2. Não poderão participar da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE o Presidente 
do Conselho de Administração e seu cônjuge, os Conselheiros de Administração, Diretoria Executiva e seus cônjuges, 
Conselheiros Fiscais, respectivos suplentes e funcionários do SICOOB ASCICRED.  
4.3. O associado receberá números sorteáveis, gerados aleatoriamente por um software, possuindo todos eles as 
mesmas chances de serem sorteados. Esses números poderão ser consultados por meio de site disponibilizado pela 
PROMOTORA. 
4.4. Cada associado poderá participar com quantos números sorteáveis desejar, respeitando-se os critérios definidos 
neste Regulamento.  
 
 
5. Dos critérios para participação: 
5.1. São atividades que garantem a emissão de números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica para 
participação da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE, nos termos do presente 
Regulamento: 
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5.1.1. Atualização Cadastral: emissão de 02 (dois) números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica que realizar 
a atualização cadastral completa durante a vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA 
ADVENTURE.  
 
5.1.1.1. A atualização cadastral compreende o preenchimento da Ficha Cadastral (pessoa física ou jurídica) e 
apresentação dos documentos necessários e solicitados pela PROMOTORA. A relação de documentos necessários 
encontra-se disponível para consulta através do site www.sicoobascicred.com.br. 
 
5.1.2. Indicação de novos associados: emissão de 02 (dois) números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica 
que indicar e se cadastrar como referência do associado indicado, sendo referência do tipo cooperado, devidamente 
cadastrada, desde que, os requisitos para filiação do indicado na PROMOTORA sejam devidamente respeitados, 
conforme normativos internos e Estatuto Social do SICOOB ASCICRED, bem como, seja concretizado o processo de 
abertura de conta corrente, através da geração de número de conta e integralização regular de capital social, dentro do 
prazo de vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE.  
 
5.1.3. Abertura de conta corrente: emissão de 02 (dois) números sorteáveis ao novo associado pessoa física ou pessoa 
jurídica da PROMOTORA, que se filiar durante o período de vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO 
DIESEL X STRADA ADVENTURE. A emissão do número sorteável será computada depois de concretizada a abertura de 
conta corrente, através da geração de número de conta, bem como subscrição de capital necessária para filiação, nos 
termos do Estatuto Social da PROMOTORA.  
 
5.1.4. Ativação de cartões de crédito: emissão de 01 (um) número sorteável ao associado pessoa física ou jurídica que 
ativar seu cartão de crédito junto à PROMOTORA, durante o período de vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – 
TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE.  
5.1.4.1. A ativação do cartão de crédito se faz através da realização de compras na função crédito.  
 
5.1.5. Utilização do cartão de crédito Sicoobcard e cartão de débito Sicoobcard referente às transações mensais abaixo: 
5.1.5.1. Serão computados números sorteáveis por mês ao associado pessoa física ou jurídica para utilizações do cartão 
de crédito referente aos valores abaixo de acordo com os valores da fatura mensal: 
Até R$ 1.000,00 (mil reais) – 01 (um) número sorteável. 
De R$ 1.000,01 (mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais) – 02 (dois) números sorteáveis. 
De R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – 03 (três) números sorteáveis. 
De R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo e um centavo) até R$ 10.000,00 (dez mil reais) – 04 (quatro) números 
sorteáveis. 
Acima de R$ 10.000,01 (dez mil reais) – 05 (cinco) números sorteáveis. 
5.1.5.2. Serão computados números sorteáveis por mês ao associado pessoa física ou jurídica para utilizações do cartão 
de débito referente aos valores abaixo: 
Até R$ 1.000,00 (mil reais) – 01 (um) número sorteável. 
De R$ 1.000,01 (mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais) – 02 (dois) números sorteáveis. 
De R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – 03 (três) números sorteáveis. 
De R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) até R$ 10.000,00 (dez mil reais) – 04 (quatro) números sorteáveis. 
Acima de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) – 05 (cinco) números sorteáveis. 
 
5.1.6. Convênio de cobrança bancária: emissão de 02 (dois) números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica 
que contratar o serviço de cobrança bancária junto à PROMOTORA, durante o período de vigência da Campanha 
SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE não havendo limite de valores e quantidade de títulos 
encaminhados à cobrança. No entanto, o número sorteável será computado a partir da primeira remessa de arquivo de 
cobrança realizada pelo associado.  
 
5.1.7. Remessa de cobrança bancária em arquivo ao associado pessoa física ou jurídica referente aos valores abaixo de 
títulos em cobrança (caucionada ou simples), cumulativos mensal, durante o período de vigência da Campanha SICOOB 
ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE. 
Até R$ 10.000,00 (dez mil reais) – 02 (dois) números sorteáveis. 
De R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – 04 (quatro) números sorteáveis. 
De R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo) até R$ 100.000,00 (cem mil reais) – 06 (seis) números sorteáveis. 
De R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – 10 (dez) números 
sorteáveis. 
De R$ 150.000,01 (cento e cinquenta mil reais e um centavo) até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – 12 (doze) números 
sorteáveis. 
Acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) – 15 (quinze) números sorteáveis. 
  
5.1.8. Crédito consignado: emissão de 05 (cinco) números sorteáveis em operações de crédito consignado junto à 
PROMOTORA, durante o período de vigência da campanha.  
5.1.8.1. O associado fará jus ao número sorteável promocional após aprovada e efetivada a operação de crédito 
consignado, respeitando-se as normas vigentes para operacionalização do produto, bem como empresas e órgãos 
conveniados e credenciados junto ao Banco Cooperativo do Brasil SA e/ou PROMOTORA.  
 
5.1.9. Consórcio: emissão de 03 (três) números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica que aderir ao consórcio 
nas modalidades: veículo, imóvel ou serviço, desde que a operação seja concretizada durante o período de vigência da 
Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE.  
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5.1.9.1. O consórcio será concretizado após o pagamento da primeira parcela pelo associado e cadastro devidamente 
registrado e aprovado pela PROMOTORA.  
 
5.1.10. Cadastro para pagamento de contas em débito automático: emissão de 01 (um) número sorteável ao associado 
pessoa física ou jurídica para cada conta cadastrada como pagamento via débito automático em conta corrente ativa junto 
à PROMOTORA, durante o período de vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA 
ADVENTURE.  
 
5.1.11. Seguro de veículo: emissão de 05 (cinco) números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica que contratar 
ou renovar seguro de veículo junto à PROMOTORA, durante o período de vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – 
TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE. 
5.1.11.1. O número sorteável será emitido por apólice devidamente registrada junto à seguradora, conforme normativos 
internos e critérios de operacionalização do produto definidos pela PROMOTORA.  
5.1.11.2. Em caso de seguro de frotas, serão computados 02 (dois) números sorteáveis para cada veículo incluído na 
apólice devidamente registrada junto à seguradora, conforme normativos internos e critérios de operacionalização do 
produto definidos pela PROMOTORA.  
 
5.1.12. Seguro de vida em grupo: emissão de números sorteáveis nominais à pessoa jurídica, que deve ser associada à 
PROMOTORA, sendo 03 (três) números sorteáveis através de apólice de seguro de vida em grupo junto à 
PROMOTORA, durante o período de vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA 
ADVENTURE. 
 
5.1.13. Seguro de vida individual: emissão de 05 (cinco) números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica que 
contratar seguro de vida individual junto à PROMOTORA, durante o período de vigência da Campanha SICOOB 
ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE. 
5.1.13.1. O número sorteável será emitido por apólice devidamente registrada junto à seguradora, conforme normativos 
internos e critérios de operacionalização do produto definidos pela PROMOTORA.  
 
5.1.14. Seguros residenciais e empresariais: emissão de 05 (cinco) números sorteáveis ao associado pessoa física ou 
jurídica que contratar seguro residencial ou seguro empresarial junto à PROMOTORA, durante o período de vigência da 
Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE. 
5.1.14.1. O número sorteável será emitido por apólice devidamente registrada junto à seguradora, conforme normativos 
internos e critérios de operacionalização do produto definidos pela PROMOTORA.  
 
5.1.15. Pagamento de títulos ou convênios via SicoobNet: emissão de números sorteáveis ao associado pessoa física ou 
jurídica que realizar pagamento de títulos ou convênios através do canal SicoobNet (link para acesso: 
https://ib.sicoobnet.com.br/inetbank/login.jsp), até no prazo de 15 dias anteriores ao final do período de vigência da 
Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE, conforme condições de pagamentos 
especificadas nos itens que seguem: 
5.1.15.1. Será computado 01 (um) número sorteável ao associado pessoa física a cada 05 (cinco) pagamentos de títulos 
ou convênios efetivados via Sicoobnet. Limitado a 20 (vinte) números sorteáveis mensal. 
5.1.15.2. Será computado 01 (um) número sorteável ao associado pessoa jurídica a cada 10 (dez) pagamentos de títulos 
ou convênios efetivados via Sicoobnet. Limitado a 20 (vinte) números sorteáveis mensal. 
 
5.1.16. SIPAG: emissão de 05 (cinco) números sorteáveis ao associado pessoa física ou jurídica que realizar o cadastro 
de domicílio de cartões SIPAG durante a vigência da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA 
ADVENTURE, mantendo o domicílio ativo no dia do sorteio.  
 
5.1.17. Transferência de produtos e serviços domicilio bancários – 05 (cinco) números sorteáveis. 
 
5.1.18. Desconto de cheques e duplicatas será computado 01 (um) número sorteável /dia ao associado pessoa física a 
cada borderô. 
5.1.18.1. Desconto de cheques e duplicatas será computado 01 (um) número sorteável ao associado pessoa jurídica a 
cada borderô. 
 
5.1.19. Custódia de cheque será computado 01 (um) número sorteável ao associado pessoa física ou jurídica por evento. 
 
5.1.20. Empréstimo parcelado para pessoa física e jurídica referente aos valores abaixo: 
Até R$ 3.000,00 (três mil reais) - 01 (um) número sorteável. 
De R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 10.000,00 (dez mil) – 03 (três) números sorteáveis. 
De R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 30.000,00 (trinta mil) – 05 (cinco) números sorteáveis 
De R$ 30.000,01 (trinta mil reais e um centavo) até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – 07 (sete) números sorteáveis. 
De R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) até R$ 100.000,00 (cem mil reais) – 10 (dez) números sorteáveis. 
De R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – 12 (doze) números 
sorteáveis. 
Acima de R$ 150.000,01 (sessenta mil reais e um centavo) – 15 (quinze) números sorteáveis. 
 
5.1.21. Faturamento mensal do SIPAG referente aos valores abaixo: 
Até R$ 10.000,00 (dez mil reais) – 02 (dois) números sorteáveis. 
De R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – 04 (quatro) números sorteáveis. 
De R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo) até R$ 100.000,00 (cem mil reais) – 06 (seis) números sorteáveis. 
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De R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – 10 (dez) números 
sorteáveis. 
De R$ 150.000,01 (cento e cinquenta mil reais e um centavo) até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – 12 (doze) números 
sorteáveis. 
Acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) – 15 (quinze) números sorteáveis. 
 
5.1.22. Aplicações financeiras a cada R$ 10.000,00 (dez mil reais) acumulativo durante o período de vigência da 
campanha será computado 1 (um) número sorteável ao associado pessoa física ou jurídica. Limitado a 20 (vinte) números 
sorteáveis por mês. 
 
5.1.23. Implantação de cotas partes referente aos valores abaixo: 
De R$ 1.000,00 (mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais) – 03 (três) números sorteáveis. 
De R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – 05 (cinco) números sorteáveis. 
Acima R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) – 10 (dez) números sorteáveis. 
 
6. Da premiação: 
6.1. O associado que aderir à Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE, conforme 
critérios e condições definidas no presente regulamento, poderá concorrer aos prêmios abaixo descritos: 
6.1.1. 10 Smartphones iPhone 7 32Gb, da marca Apple, no valor até R$ 2.294,10 (dois mil duzentos e noventa e noventa 
e quatro centavos) cada; 
6.1.2. 01 (um) carro Fiat Strada Adventure CD 1.8, cor prata bari, ano 2018, modelo 2019, no valor de R$ 68.374,00 
(sessenta e oito mil e trezentos e setenta e quatro reais); 
6.1.3. 01 (um) carro Fiat Toro Freedom 2.0 AT9 4x4 Diesel, cor branca, ano 2018, modelo 2019, no valor de R$ 
106.634,19 (Cento e seis reais seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos). 
 
6.2. Totalizando 12 (doze) prêmios a serem sorteados, no valor total de: R$ 197.949,19 (cento e noventa e sete mil, 
novecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos).  
6.3. Os valores dos prêmios apresentados servem apenas como referência do valor de mercado dos prêmios à época da 
confecção do presente Regulamento, não tendo relação direta com o valor de aquisição dos prêmios pela PROMOTORA, 
que é determinado pelas condições de mercado e eventuais descontos comerciais concedidos pelos fornecedores no ato 
da aquisição.  
 
6.4. A PROMOTORA não se responsabilizará por vícios e/ou defeitos técnicos apresentados pelos prêmios e nem pela 
garantia da assistência técnica, cabendo ao associado contemplado com o prêmio acionar o fabricante.  
 
6.5. Em nenhuma hipótese os prêmios serão convertidos em dinheiro, sendo, também, intransferíveis.  
 
6.6. Todos os prêmios acima descritos serão entregues aos contemplados livres e desembaraçados de quaisquer ônus. 
As despesas com IPVA, licenciamento, emplacamento e seguro obrigatório (Seguro DPVAT) referentes ao ano de 
entrega do prêmio serão de responsabilidade da PROMOTORA.  
 
7. Da descrição do processo de sorteio: 
7.1. A informação da numeração com a qual os associados participantes concorrerão aos prêmios da promoção estará no 
Extrato de números da sorte, que pode ser impresso nos postos de atendimento da PROMOTORA. Para facilitar a 
visualização da numeração pelos participantes, a PROMOTORA disponibilizará também a informação no 
endereço eletrônico “ www.sicoobascicred.com.br”. 
 
7.2. Os números sorteáveis serão gerados eletronicamente por um software específico, de forma aleatória e sem 
repetição e disponibilizados ao associado participante que, por sua vez, poderá consultá-lo em um site disponibilizado 
pela PROMOTORA.  
 
7.3 A distribuição de números sorteáveis se encerra, impreterivelmente, às 23:59 horas do dia 06 de dezembro de 2019 
(horário local), mesmo que não atingido o montante máximo acima definido, no entanto caso todos os números sorteáveis 
sejam distribuídos antes da data prevista para o encerramento da promoção, a mesma será automaticamente 
considerada encerrada dando-se ampla divulgação do encerramento.  
 
7.4. A data da geração dos números sorteáveis ocorrerá em até 30 (trinta) dias depois de efetivada a condição em que 
deu direito ao associado em participar da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE, 
não sendo gerado nenhum número sorteável após data de encerramento da campanha.  
  
7.5. No momento da apuração do sorteio, o participante deverá encontrar-se associado à PROMOTORA.  
 
7.6. Se o sistema gerou numeração para um associado concorrer a um determinado sorteio, mesmo que ele não tenha 
visto a sua numeração no Extrato de números da sorte, ele concorrerá ao sorteio com os números gerados pelo sistema 
para ele. A PROMOTORA manterá as informações referentes às numerações de cada sorteio em seus sistemas de 
controle para eventuais consultas. Os números gerados para o associado são cumulativos, e participarão de todos os 
sorteios subsequentes à data de geração dos mesmos. 
 
7.7. A numeração será composta de no máximo 999.999 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e 
nove) números. 
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8. Da forma de apuração: 
8.1. Os resultados e datas dos sorteios terão como base as extrações da Loteria Federal dos dias: 
 
 

Sorteio: 
Período de Geração de Números 

Sorteáveis 
 

Prêmio: 
Data do sorteio 
Loteria Federal: 

1º SORTEIO 31/12/2018 até 29/01/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 30/01/2019 
2º SORTEIO 31/12/2018 até 26/02/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 27/02/2019 
3º SORTEIO 31/12/2018 até 26/03/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 27/03/2019 
4º SORTEIO 31/12/2018 até 23/04/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 24/04/2019 
5º SORTEIO 31/12/2018 até 21/05/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 22/05/2019 
6º SORTEIO 31/12/2018 até 18/06/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 19/06/2019 
7º SORTEIO 31/12/2018 até 16/07/2019 às 23:59 horas Fiat Strada Adventure CD 1.8 17/07/2019 
8º SORTEIO 31/12/2018 até 13/08/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 14/08/2019 
9º SORTEIO 31/12/2018 até 17/09/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 18/09/2019 

10º SORTEIO 31/12/2018 até 15/10/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 16/10/2019 
11º SORTEIO 31/12/2018 até 12/11/2019 às 23:59 horas Smartphone iPhone Apple 7 – 32Gb 13/11/2019 
12º SORTEIO 31/12/2018 até 06/12/2019 às 23:59 horas Fiat Toro Freedom 2.0 AT9 4x4 Diesel 11/12/2019 
 
8.2. Do 1º sorteio ao 6º sorteio e também do 8º sorteio ao 11º sorteio, o prêmio sorteado será 01 iPhone Apple 7 de 32Gb. 
No 7º sorteio, o prêmio sorteado será 01 (um) carro Fiat Strada Adventure CD 1.8 2018/2019. No 12º sorteio o prêmio 
sorteado será 01 (um) carro Fiat Toro Freedom 2.0 AT9 4x4 Diesel 2018/2019. 
 
8.3. A PROMOTORA fará a apuração do contemplado nos dias e horários que seguem no quadro abaixo, na sede da 
PROMOTORA, localizada em Pará de Minas - MG, na Rua Benedito Valadares, 51, Centro, CEP: 35660-630 
 

Sorteio: Data do sorteio Loteria Federal: Data de Apuração do Sorteado: 
Horário de 
Apuração: 

1º SORTEIO 30/01/2019 31/01/2019 10:00 horas 
2º SORTEIO 27/02/2019 28/02/2019 10:00 horas 
3º SORTEIO 27/03/2019 28/03/2019 10:00 horas 
4º SORTEIO 24/04/2019 25/04/2019 10:00 horas 
5º SORTEIO 22/05/2019 23/05/2019 10:00 horas 
6º SORTEIO 19/06/2019 20/06/2019 10:00 horas 
7º SORTEIO 17/07/2019 18/07/2019 10:00 horas 
8º SORTEIO 14/08/2019 15/08/2019 10:00 horas 
9º SORTEIO 18/09/2019 19/09/2019 10:00 horas 

10º SORTEIO 16/10/2019 17/10/2019 10:00 horas 
11º SORTEIO 13/11/2019 14/11/2019 10:00 horas 
12º SORTEIO 11/12/2019 12/12/2019 10:00 horas 
 
8.4 O número sorteado para o 1º prêmio será o que coincidir com o resultado do 1º prêmio da Loteria Federal mais o 
último algarismo do 2º prêmio. 
 
Exemplo de extração da Loteria Federal 
 

1º Prêmio 5 7 1 2 5 
2º Prêmio 3 2 2 0 8 
3º Prêmio 6 3 2 8 7 
4º Prêmio 5 5 4 7 3 
5º Prêmio 1 4 9 1 7 

 
O número sorteado para o 1° prêmio é: 571.258 
Nota 1: Caso o número sorteado não tenha sido distribuído, será considerado o próximo número imediatamente superior 
a este. Na falta deste, considera-se o próximo número imediatamente inferior. 
 
Procede-se assim sucessiva e alternadamente até se encontrar um número que tenha sido distribuído entre os 
participantes: esse será considerado o número sorteado. 
 
Exemplo: Caso o número 571.258 não tenha sido distribuído, considera-se sorteado o número imediatamente superior = 
571.259. Na sua falta, considera-se o número imediatamente inferior = 571.257 e assim, sucessiva e alternadamente, os 
números 571.260; 571.256; 571.261; 571.255. 
 
Nota 2: A mesma sistemática será utilizada para apuração dos números sorteados do 1° ao 12° prêmio, em todos os 
sorteios, caso não tenham sido distribuídos.  
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9. Do local de exibição dos prêmios: 
9.1. Os prêmios prometidos neste evento serão conhecidos por meio de material promocional e terão as imagens 
expostas nos canais de comunicação do SICOOB ASCICRED (www.sicoobascicred.com.br), devido à abrangência 
territorial da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE 
9.1.1. Os prêmios também poderão ficar expostos nos Pontos de Atendimento da PROMOTORA, para maior divulgação 
da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE.  
 
10. Da notificação do contemplado: 
10.1. A divulgação do resultado de cada sorteio ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do sorteio e 
apuração do ganhador. Tal divulgação ocorrerá através do site www.sicoobascicred.com.br e também de sua rede social. 
10.2. A divulgação do resultado de cada sorteio irá conter o nome completo do ganhador e o endereço do Ponto de 
Atendimento da PROMOTORA pelo qual o associado sorteado participou da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO 
DIESEL X STRADA ADVENTURE 
 
10.3. Os associados contemplados serão notificados por intermédio de telefonema ou carta registrada, enviados num 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da data da respectiva apuração, observando-se, para tanto, os dados constantes no 
seu cadastro junto a PROMOTORA.  
 
10.4. A PROMOTORA não poderá ser responsabilizada pela não comunicação dos contemplados que deixarem 
desatualizados seus endereços e demais dados cadastrais que venham a impossibilitar ou dificultar sua notificação.  
 
10.5. O associado que aderir/participar da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE, 
pelo período de 01 (um) ano, contados a partir da data de encerramento da referida Campanha, além do período vigente 
da mesma, autoriza a divulgação de sua imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado, a critério da 
PROMOTORA, sem nenhum ônus à PROMOTORA.  
 
11. Da entrega do prêmio: 
11.1. Os prêmios serão disponibilizados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da divulgação do sorteio (extração 
da loteria federal), na Sede da PROMOTORA, localizada em Pará de Minas-MG, na Rua Benedito Valadares, 51, Centro, 
CEP: 35.660-630, ou na residência do ganhador, de acordo com o artigo 5º, do Decreto 70951/72. 
 
11.2. Os prêmios distribuídos deverão ser entregues aos contemplados livre e desembaraçado de qualquer ônus na área 
de operação do evento.  
 
11.3. A caducidade do direito aos prêmios ocorrerá no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da respectiva 
apuração. Não sendo a premiação reclamada pelo contemplado nesse período, caducará o seu direito e o valor do 
respectivo prêmio será convertido em moeda corrente e recolhido aos cofres do Tesouro Nacional, como renda da União, 
no período subsequente de 10 (dez) dias, em conformidade com o disposto no artigo 6º do Decreto nº 70.951/1972. 
 
11.4. Para retirada do prêmio, o associado deverá estar em dia com suas obrigações junto à PROMOTORA e em 
conformidade com os direitos e deveres do associado dispostos no Estatuto Social do SICOOB ASCICRED, disponível 
para consulta através do site www.sicoobascicred.com.br.  
 
11.5. Para o recebimento dos prêmios, os associados contemplados deverão ainda preencher o “Recibo de contemplação 
e entrega do prêmio” com seus dados pessoais, assiná-lo e fornecer cópia autenticada do documento de identificação, no 
ato da entrega do prêmio.  
 
11.6. 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, 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, caso em 
que o inventariante deverá obter autorização judicial para resgate e desde que exercido tal direito dentro do prazo previsto 
neste Regulamento para o recebimento do prêmio. Caso tal fato não ocorra, o prêmio será recolhido ao Fundo de 
Reserva Legal da PROMOTORA.  
 
11.7. O contemplado reconhece e aceita expressamente que a empresa PROMOTORA não poderá ser responsabilizada 
por qualquer dano ou prejuízo oriundo de sua participação nesta Campanha Promocional ou da eventual aceitação do 
prêmio.  
 
12. Da forma de divulgação: 
12.1. A Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE receberá ampla divulgação entre os 
associados do SICOOB ASCICRED, através de conteúdos publicados pela PROMOTORA em seus canais de 
comunicação (www.sicoobascicred.com.br e demais canais).  
 
12.2. O Regulamento completo da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE estará 
disponível aos interessados nos Pontos de Atendimento da PROMOTORA e no site www.sicoobascicred.com.br.  
 
12.3. Serão utilizados, como veículos e mecanismos de divulgação da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL 
X STRADA ADVENTURE: rádio, jornal, revista, internet e impressos à critério da PROMOTORA.  
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13. Dúvidas, reclamações e controversas: 
13.1. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da Campanha SICOOB ASCICRED – 
TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE deverão ser realizadas diretamente nos Pontos de Atendimento da 
PROMOTORA ou pelo e-mail marketing@sicoobascicred.com.br e deverão ser preliminarmente dirimidas pelo Conselho 
de Administração do SICOOB ASCICRED.  
 
14. Da possibilidade de desclassificação do associado sorteado: 
14.1. O associado, caso sorteado, será desclassificado e, portanto, não fará jus ao prêmio, se: I) na data do sorteio, o 
associado estiver com dívida contabilizada como prejuízo junto à PROMOTORA; II) na data do sorteio, o ganhador não 
possuir a qualidade de associado junto à PROMOTORA ou se III) na data do sorteio, o associado estiver inadimplente por 
mais de 90 dias junto à PROMOTORA. 
14.2. Ocorrendo a situação prevista no item 14.1, no momento da apuração a PROMOTORA dará sequência à novo 
sorteio naquele mesmo momento, respeitando os critérios previstos no item 7.8, e assim sucessivamente, até que seja 
concretizado o processo e consequentemente, o associado contemplado.  
 
15. Disposições finais: 
15.1. Os casos omissos neste Regulamento serão julgados pelo Conselho de Administração do SICOOB ASCICRED.  
15.2. Os participantes poderão concorrer com mais de 01 (um) número sorteável da Campanha SICOOB ASCICRED – 
TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE, desde que atendam aos requisitos deste Regulamento.  
15.3. Ao participar da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE estarão os associados 
concordando tacitamente com todas as disposições constantes neste Regulamento.  
15.4. Os prêmios não poderão ser trocados por outros e nem convertidos em dinheiro, e são intransferíveis.  
15.5. As transações não são de valor cumulativo para sorteios de outras campanhas ou promoções que a PROMOTORA 
vier a realizar.  
15.6. Não serão objetos da premiação da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X STRADA ADVENTURE 
medicamentos, combustíveis e lubrificantes, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 
alcoólicas, fumo e seus derivados.  
15.7. A PROMOTORA poderá, a seu único e exclusivo critério, utilizar-se da imagem, nome e som da voz dos 
contemplados, em até 01 (um) ano após o encerramento da Campanha SICOOB ASCICRED – TORO DIESEL X 
STRADA ADVENTURE, de forma inteiramente gratuita, com vistas à divulgação do resultado.  
15.8. A prestação de contas será realizada pelo Diretor Comercial e de Desenvolvimento do SICOOB ASCICRED, José 
Pacífico Ferreira, portador do CPF 143.102.606-91, e-mail jose.ferreira@sicoobascicred.com.br com ratificação do 
Conselho de Administração do SICOOB ASCICRED.  
15.9. Fica eleito o foro de Pará de Minas-MG, para dirimir todas as questões oriundas deste Regulamento, com exclusão 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
15.10. Conforme o disposto no art. 70, inciso 1º, “b”, da Lei nº. 11.196, de 21/11/05, a instituição promotora recolherá 20% 
de IRF sobre o valor do prêmio, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, através de 
DARF, recolhida na rede bancária, com o código 0916.  
15.11. Conforme Art. 28 da Portaria 41 de 19/02/2008, o número do Certificado de Autorização constará obrigatoriamente, 
de forma clara e precisa, em todo material utilizado na divulgação da promoção. 
15.12. Este Regulamento foi aprovado pelo Conselho de Administração do SICOOB ASCICRED, em sua Reunião 
Ordinária, realizada em 27/12/2018. 
15.13. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n.º 
70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o Certificado de Autorização SEAE/MF nº.04.000785/2018 expedido pelo 
Ministério da Fazenda – SEAE.  
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