
                                                                                                 
REGULAMENTO DA IX CAMPANHA DO DIA DAS CRIANÇAS 

 
O Instituto SEBRAE de Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA, com sede no SEPN 515, 
bloco C, loja 32, 1º andar, Brasília/DF, torna público entre os Participantes do Plano 
Sebraeprev e Plano Valor Previdência, a IX Campanha do Dia das Crianças. É vedada a 
participação de filhos de empregados do Instituto. A campanha é uma ação do Programa 
de Educação Financeira e Previdenciária do SEBARE PREVIDÊNCIA. 
 
DO ÂMBITO DO CONCURSO 
 
Artigo 1º: A IX Campanha do Dia das Crianças, promovida pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, é 
aberta aos Participantes do Plano Valor Previdência (Plano Família, Fenaconprev e 
CoreconprevDF) com idade de até 13 anos e 11 meses completos até o dia 23/10/2020.  
 
§1º: Os Participantes do Plano Sebraeprev e Valor Previdência; e  os associados à 
FENASEBRAE (Federação Nacional das Associações do Sebrae) e à FENACON (Federação 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas)  poderão fazer a adesão de seus filhos (as), netos (as), 
sobrinhos (as) e/ou afilhados (as) com idade de até 13 anos e 11 meses, completos até 
o dia 23/10/2020, para que essas crianças também possam participar da IX Campanha 
do Dia das Crianças.  
 
§2º Os associados ao CORECONDF (Conselho Regional de Economia do Distrito Federal) 
poderão fazer a adesão de seus filhos e/ou dependentes econômicos com idade de até 
13 anos e 11 meses, completos até o dia 23/10/2020, para que essas crianças também 
possam participar da IX Campanha do Dia das Crianças. 
 
§3º: A adesão de que se trata o §1º do Artigo 1º precisará ser efetuada até o dia 23 de 
outubro de 2020, além do aporte voluntário previsto no Artigo 5º, §1º.  
 
DO TEMA 
 
Artigo 2º: O tema da campanha é: Pensando no meu futuro. O SEBRAE PREVIDÊNCIA 
entende que a campanha é uma forma divertida de reunir os Participantes em torno da 
educação financeira e previdenciária com a criança e seus familiares.   
 
DOS OBJETIVOS 
 
Artigo 3º: Os objetivos da campanha são: 
 

1. Intensificar o relacionamento com os participantes;  
2. Despertar o interesse da Família quanto tema de pensar no futuro; 
3. Explorar a educação financeira e previdenciária por meio do perfil 

@oquintodiautil;  
4. Promover ações de comunicação que permitam maior interação entre os 

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



                                                                                                 
5. Oferecer um prêmio que englobe o entretenimento e a educação financeira e 

previdenciária. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 4º: Falar sobre educação financeira com as crianças é fundamental para a 
construção de um futuro mais equilibrado no âmbito do planejamento previdenciário, 
por isso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA recomenda que adultos e crianças tirem um tempo de 
qualidade para que, juntos, falem sobre esse tema. Com base nessa afirmativa, e em 
concordância com os objetos da IX Campanha do Dia das Crianças, o Instituto sugere 
que todos aqueles que participarem da campanha postem suas fotos nas suas redes 
sociais com a suas crianças, demonstrando um momento onde conversaram ou 
brincaram sobre educação financeira. Ao postar a foto, marque o perfil do Sebrae 
Previdência, no Instagram: @oquintodiautil e use a #pensandonomeufuturo, assim, o 
Instituto poderá repostar o seu post.  
 
Artigo 5º: Diferentemente da ação descrita no Artigo 4º, que se trata de uma sugestão 
do Instituto, este Artigo e seus parágrafos estabelecem condição para que o Participante 
do Valor Previdência tenha o direito de concorrer ao sorteio mencionado no Artigo 7º.   
 
§1º:  O Participante do Valor Previdência, com idade de até 13 anos e 11 meses, 
completos até o dia 23/10/2020, por meio de seus responsáveis legais, precisa efetuar 
uma Contribuição Voluntária no seu Plano do SEBRAE PREVIÊNCIA, de qualquer valor, 
respeitando o mínimo de R$ 30,00 (trinta reais).  
 
§2º:  O Participante do Valor Previdência deverá efetuar a contribuição por meio de 
boleto bancário disponível na área restrita do Participante, no portal do Sebrae 
Previdência, a qualquer momento - entre o período estipulado do dia 28/08/2020 ao dia 
23/10/2020. Entende-se por Contribuição Voluntária a contribuição previdenciária, de 
caráter facultativo, realizada pelo Participante no valor e periodicidade por ele 
escolhidos.  
 
§3º:  O pagamento do boleto referente à Contribuição Voluntária deverá ser informado 
ao Sebrae Previdência, por meio do contato: relacionamento@sebraeprev.com.br, com 
o assunto DIA DAS CRIANÇAS 2020: SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO.  
 
§4º: Para concorrer ao prêmio previsto no Artigo 7º, será considerado para a lista de 
sorteio o nome do Participante do Valor Previdência, uma única vez, 
independentemente do valor da Contribuição Voluntária, observando o valor mínimo 
de R$ 30,00 (trinta reais).  
 
§5º:  Valores pagos pelos participantes referentes às Contribuições Básica, de Risco ou 
Eventuais não serão contabilizadas para fins de sorteio.  
 
DOS CONDIÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 6º: O Sebrae Previdência confirmará ao Participante do Valor Previdência o 
processamento do valor referente ao pagamento de 1 (uma) Contribuição Voluntária,  
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respeitado o valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais), até 3 (três) dias úteis após receber 
o comunicado previsto no Artigo 5º, §3º.  
 
Parágrafo Único:  O Participante do Valor Previdência somente terá o nome incluído na 
lista do sorteio previsto no Artigo 8º após receber mensagem da área de 
Relacionamento do Sebrae Previdência confirmando a sua participação.  
 
DO PRÊMIO 
 
Artigo 7º:  A premiação a seguir será destinada ao primeiro nome classificado por meio 

do sorteio, conforme descrito no Artigo 8º deste Regulamento:  Notebook Lenovo 

IdeaPad S145 81s90005br Intel Core i5 8265U 15,6" 8GB HD 1 TB 8ª Geração 

Parágrafo Único:  O prêmio será enviado ao endereço do Participante cadastrado no 
sistema do Sebrae Previdência, aos cuidados do responsável legal.  
 
DO SORTEIO 
 
Artigo 8º: O sorteio será realizado por meio do site www.random.org. Serão inseridos 
no site os nomes dos Participantes, por ordem alfabética, que efetuaram a Contribuição 
Voluntária ao Plano Valor Previdência, conforme regras estabelecidas neste 
Regulamento. O sistema liberará uma lista classificatória e será considerado (a) 
ganhador (a) o primeiro nome da lista.  
 
§1º:  O sorteio será realizado no dia 30 de outubro de 2020. Essa data poderá sofrer 
alterações sem aviso prévio.  

§2º:  O resultado oficial será divulgado no portal sebraeprevidencia.com.br, até o dia 
02 de novembro de 2020. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 9º: 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. 

 
Brasília, 25 de agosto de 2020.  
 
Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 
 
Nilton Cesar da Silva                   
Diretor de Seguridade         
       
Victor Roberto Hohl 
Diretor de Adm. e Investimentos 
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