
                                        

 
 

REGULAMENTO DA 5ª CAMPANHA  
DIA DO PARTICIPANTE 

 
O Instituto SEBRAE de Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA, com 
sede no SEPN 515, bloco C, loja 32, 1º andar, Brasília/DF, no ano de 
comemoração do seu 16º aniversário, torna público, entre os 
Participantes dos Plano SEBRAEPREV e Plano Valor Previdência (Plano 
Família, FenaconPrev), a “5ª Campanha do Dia do Participante”, uma 
ação do Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA.  
 
DO OBJETIVO 
 
Artigo 1: O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as 
condições da “5ª Campanha do Dia do Participante”.  
 
Artigo 2: Os objetivos da campanha são:  
 

I) Registrar e comemorar o 16º aniversário do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA e a 5ª edição do Dia do Participante; 

II) Intensificar o relacionamento com os participantes;  
III) Prospectar novas adesões; 
IV) Explorar a educação financeira e previdenciária por meio do 

perfil @oquintodiautil; 
V) Promover ações de comunicação que permitam maior 

interação entre os participantes dos planos administrados 
pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA e o próprio Instituto. 

 
DO TEMA  
 
Artigo 3: Lembra de como era difícil se planejar financeiramente? Ainda 
bem que @oquintodiautil chegou para te ajudar! 
 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 



                                        

 
Artigo 4: Poderão participar da 5ª Campanha do Dia do Participante 
todos os Participantes dos planos administrados pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. A participação na Campanha é vedada aos empregados do 
Sebrae Previdência. 
 
Artigo 5: Para participar da campanha, o Participante realizará 3 passos: 
 

I) Seguir o @oquintodiautil, perfil do SEBRAE PREVIDÊNCIA no 
Instagram. 

II) Curtir a foto específica da campanha na timeline do 
@oquintodiautil, marcando também nos comentários duas pessoas 
que merecem receber nossas dicas infalíveis.  

III) Indicar 2 (duas) pessoas que possam fazer parte do Plano Família ou 
do FenaconPrev. A indicação será feita por meio de formulário, 
conforme Artigo 6 §2º. Essas duas pessoas poderão ser as mesmas 
indicadas no perfil @oquintodiautil. 

 
Artigo 6: As 2 (duas) pessoas indicadas aos Planos Família ou FenaconPrev 
precisam ter algum vínculo com os participantes dos planos administrados 
pelo Sebrae Previdência (familiares ou amigos).   
 
§1º: Ao indicar duas pessoas, conforme o capt. deste artigo, o Participante 
concordará que o SEBRAE PREVIDÊNCIA poderá entrar em contato com 
essas pessoas para apresentar os Planos Família ou FenaconPrev, sem 
qualquer obrigatoriedade de adesão.  
 
§2º: O Participante somente estará concorrendo ao prêmio se cumprir 
com os três passos estabelecidos no Artigo 5. A indicação dos nomes das 
pessoas aos Planos Família ou FenaconPrev deverá ser feita via formulário 
eletrônico disponibilizado no portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA ou 
encaminhado via e-mail pela área de Comunicação do Instituto.  O prazo 
para o recebimento do referido formulário terminará às 23h59min do dia 
29 de fevereiro. Essa data poderá sofrer alterações, sem aviso prévio. 
 
DO SORTEIO 
 



                                        

 
Artigo 7: Será realizado um sorteio eletrônico entre todos os Participantes 
que enviarem os nomes das pessoas indicadas, conforme Artigo 6 deste 
Regulamento, além das indicações do Artigo 5. O sorteio será realizado na 
sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio do portal: www.random.org. 
Serão inseridos no sistema do sorteio os nomes dos Participantes por 
ordem alfabética, independente de qual plano são Participantes. 
 
§1º: Será considerado ganhador o Participante primeiro colocado na lista 
de sorteio. O SEBRAE PREVIDÊNCIA fará a conferência no perfil 
@oquintodiautil para saber se o Participante sorteado está seguindo o 
perfil, se marcou 2 (duas) pessoas no post sobre os 16 anos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA e se o formulário enviado contém as 2 (duas) indicações 
solicitadas.  Caso o Participante não tenha cumprido com todos os passos 
estabelecidos no Artigo 5, será desclassificado, o que permitirá ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA premiar o próximo da lista que esteja em conformidade com 
as condições deste Regulamento.  
 
§2º: O SEBRAE PREVIDÊNCIA poderá prorrogar o prazo de validade do 
concurso a qualquer tempo, sendo os Participantes informados por meio 
do portal da Entidade.  
 
DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 8 - Conforme descrito no Artigo 7, §1º, o primeiro colocado da lista 
do sorteio, desde que tenha cumprido os passos estabelecidos no Artigo 5, 
será contemplado com uma bicicleta elétrica da Watts, Modelo BW1. 
 
§1º: O prêmio será encaminhado aos cuidados do Participante, podendo 
ser enviado para o endereço residencial ou comercial.  
 
DO RESULTADO 
 
Artigo 9: O nome do Participante sorteado será divulgado no dia 04 de 
março 2020, no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Essa data poderá sofrer 
alterações, sem aviso prévio.  
 

http://www.random.org/


                                        

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 10: Informações adicionais podem ser adquiridas pelos contatos: 
comunicacao@sebraeprev.com.br  ou (61) 3327-1669. 
 
§1º: Os casos omissos serão avaliados pela Diretoria Executiva.  
 

Brasília, 20 de janeiro de 2020. 
Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 
 
Nilton Cesar da Silva 
Diretor de Seguridade 
 
Victor Roberto Hohl 
Diretor de Administração e Investimentos  
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