
                                                                                                 
 

REGULAMENTO DA VIII CAMPANHA CULTURAL DO DIA DAS CRIANÇAS 
 
1. ÂMBITO DO CONCURSO 

 
1.1 A VIII Campanha do Dia das Crianças, promovida pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social, é aberta aos 
Participantes e Assistidos do Plano SEBRAEPREV que tenham filhos (as), 
netos (as), sobrinhos (as) e/ou afilhados (as) menores de 12 anos. É vedada a 
participação de empregados do Instituto. A campanha é uma ação do Planejar 
– Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBARE 
PREVIDÊNCIA. 
 
1.2 A campanha tem caráter exclusivamente cultural, sem qualquer 
modalidade de pagamento.  
 
2. TEMA 

 
2.1 O tema da campanha é: Um caminho para o futuro. O SEBRAE 
PREVIDÊNCIA entende que a campanha é uma forma divertida de reunir a 
família em torno de um importante assunto: o planejamento financeiro familiar e 
a educação financeira infantil.   

 
2.2 O objetivo específico do Programa Planejar é informar e conscientizar os 
empregados do Sistema SEBRAE acerca de seus direitos e deveres em 
relação à previdência complementar, incluindo a educação financeira e 
previdenciária em suas vidas.  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 O Participante precisa preencher o formulário, a ser disponibilizado pelo 
Sebrae Previdência, no período da campanha, que dará acesso à uma 
brincadeira de Labirinto. As crianças, juntamente com o responsável, precisam 
achar o caminho correto para o Plano Família do Sebrae Previdência, 
atentando-se para os aprendizados ao longo do percurso. A campanha será 
lançada em outubro, mês em que é comemorado o Dia das Crianças.  
 
3.3 O Participante precisa preencher, necessariamente, as informações a 
seguir, disponibilizadas no formulário:  
 

a) Participante ou Assistido 
Nome completo: 
Patrocinadora: Sebrae/UF 

 
b) Criança  
Nome completo:  
Data de nascimento:  
Grau de parentesco com o participante: (filhos (as), netos (as), menores sob 
guarda judicial, sobrinhos (as) e/ou afilhados (as), menores de 12 anos): 
 



                                                                                                 
3.4   O Participante poderá preencher o formulário uma vez por criança, porém, 
para fins do sorteio descrito no item 5, será considerado o nome do 
Participante, uma única vez.  

 
 
4. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 O prazo para o envio é entre os dias 1º a 25 de outubro. A participação 
será validada após preencher o formulário completo e efetuar o download do 
labirinto. 
 
5. SORTEIO 

 
5.1 Será realizado sorteio eletrônico por meio do site www.random.org. 
Serão inseridos no referido site os nomes dos Participantes, por ordem 
alfabética, que enviarem o material de acordo com os itens 1.1 e 3 deste 
Regulamento.   

 
5.2 O sorteio será realizado no dia 28 de outubro de 2019.  
 
5.3 O sorteio será utilizado como mecanismo de oferecer oportunidade a 
todos os Participantes do Plano SEBRAEPREV, conforme item 1.1 deste 
Regulamento, de concorrerem aos prêmios do item 7.1.   
 
5.4 O SEBRAE PREVIDÊNCIA reserva-se o direito de prorrogar o prazo de 
validade do concurso a qualquer tempo, sendo os Participantes informados 
dessa condição por meio do portal da Entidade. 
 

 
6.DO RESULTADO 

 
6.1 O resultado oficial será divulgado nos canais de comunicação do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, no dia 29 de outubro.  
 
6.2 Caso o Participante tenha declarado alguma informação inverídica, será 
desclassificado e será declarado vencedor aquele que estiver classificado na 
posição imediatamente seguinte. 
 
7.DOS PRÊMIOS  
 
7.1 As premiações a seguir são destinadas aos 3 primeiros nomes 
classificados por meio do sorteio, conforme descrito no item 5.1 deste 
Regulamento: 
 

a) 1º colocado: Nintendo New 2Ds 
b) 2º colocado: Banco Imobiliário 
c) 3º colocado: Bando Imobiliário 

 
 
 
 
 

http://www.random.org/


                                                                                                 
 
8.DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 Para efeito do sorteio, será considerado o nome do Participante ou 
Assistido uma única vez, independentemente da quantidade de crianças.   
 
8.2 O envio das respostas implica na plena aceitação, pelos Participantes e 
Assistidos, de todas as disposições deste regulamento. 
 
8.3 O envio do material constante no item 3 deste Regulamento autoriza o 

SEBRAE PREVIDÊNCIA a utilizá-lo, quando necessário, por tempo 

indeterminado, em todos os seus canais de comunicação.  

8.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora. Outras 
informações, por e-mail: comunicacao@sebraeprev.com.br.  

 
Brasília, 23 de setembro de 2019. 
 
À consideração da Diretoria. 

 
Kalel Rafael Alves                        
Assistente   

 
De acordo 
 

 
   Nilton Cesar da Silva                  Victor Roberto Hohl 

                    Diretor de Seguridade              Diretor de Adm. e Investimentos 
 
 

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 
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