REGULAMENTO DA PROMOÇÃO CARIMBÓ DÁ SORTE CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO
Ao adquirir o CARIMBÓ DÁ SORTE CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO você estará ajudando a
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES - FENAPAES (CNPJ N.º 62.388.566/0001-90, Brasília – DF, SDS
– Ed. Venâncio IV, cobertura, CEP 70.393-900). A FENAPAES é uma organização de direito
privado sem fins econômicos que tem por objetivo promover e articular ações de defesa dos
direitos das pessoas com deficiência e representar o movimento perante os organismos
nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas APAES, na
perspectiva da inclusão social de seus usuários. Saiba mais sobre os projetos em
www.apaebrasil.org.br. Os sorteios estão lastreados em Títulos de Capitalização na modalidade
incentivo emitidos pela APLICAP CAPITALIZAÇÃO S/A (CNPJ nº 13.122.801/0001-71, Av. Pedro
Adams Filho, 3.700, Pátria Nova - Novo Hamburgo-RS CEP: 93.410-038. Atendimento: (51) 3584
1393, Ouvidoria: 0800 642 8080). Estes títulos têm por objetivo permitir que a FENAPAES realize
promoção de caráter comercial consistente no recebimento de doações de pessoas físicas com
a cessão gratuita dos direitos de participação nos sorteios, de acordo com o Plano aprovado,
observadas estas condições gerais. A aprovação deste Título de Capitalização pela SUSEP não
implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando,
exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. PARA DOAR E PARTICIPAR DOS SORTEIOS
PREVISTOS VALIDE O SEU CARIMBÓ DÁ SORTE CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DE
ELEGIBILIDADE NOS PONTOS DE DOAÇÃO. Como faço para participar? Para participar basta
contribuir para a FENAPAES através da doação e consequente validação do Carimbó dá Sorte
Certificado de Contribuição durante o período de elegibilidade estipulado. Só poderão participar
desta promoção pessoas maiores de 16 anos. Como funcionam os sorteios? Os prêmios serão
aqueles especificados no Certificado de Contribuição. Sorteios Globo da Sorte: Para cada
prêmio haverá uma apuração distinta. Para a apuração dos Certificados de Contribuição
contemplados será utilizado um globo contendo 60 bolas numeradas de 01 a 60. Desse globo
serão retiradas aleatoriamente tantas bolas quantas sejam necessárias, uma de cada vez e
pausadamente, sem reposição das bolas, até que um ou mais Certificados tenham um conjunto
com todas as suas 20 dezenas sorteadas. Os Certificados contemplados em cada um dos sorteios
farão jus ao respectivo prêmio previsto para o sorteio. Havendo mais de um Certificado de
Contribuição contemplado em cada sorteio, o prêmio sorteado será rateado pela quantidade de
Certificados que tiveram contemplação em partes iguais. Onde serão os sorteios? Os sorteios
serão realizados pela APLICAP, na presença do Auditor Independente aos domingos, às
09h00min, na RBATV, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 2.190, CEP: 66.093-905, BelémPA. O local da realização do sorteio é de livre acesso. O que devo apresentar para receber o
prêmio? Você deverá comparecer na Avenida Almirante Tamandaré nº 948, Campina, CEP:
66.023-000 Belém-PA munido do seu Certificado de Contribuição emitido em terminal POS, pelo
APP ou site, em perfeito estado de conservação, RG, CPF, comprovante de residência com
emissão de menos de 90 (noventa) dias e dados bancários. A APLICAP pagará a premiação em
até 15 dias úteis após a entrega de toda a documentação exigida, através de crédito em conta
(via TED – Transferência Eletrônica Disponível). A Promotora obriga-se a identificar os
participantes da Promoção. O não fornecimento ou fornecimento incorreto dos dados no
momento de sua contribuição poderá causar a desclassificação da Promoção. A Promoção está
disponível em Belém e Região Metropolitana, Marajó e em partes das regiões Norte, Nordeste
e Sul do Pará. Dúvidas ligue para Carimbó dá Sorte Certificado de Contribuição – Telefone (91)
3250-5239 ou consulte o site carimbodasorte.com.br. Período de elegibilidade descrito no slip
de validação do seu certificado de contribuição. OBRIGADO PELA SUA DOAÇÃO!

