
 

REGULAMENTO DA VIII CAMPANHA DO DIA DOS PAIS 
 
1. ÂMBITO DA CAMPANHA 
 
1.1. A VIII Campanha do Dia dos Pais, promovida pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social é aberta a todos os 
homens e participantes do Plano SEBRAEPREV que sejam pais. É vedada a 
participação de empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Para participar da 
campanha é necessário responder ao QUIZ referente às alterações do 
Regulamento do Plano SEBRAEPREV, que ocorrerão neste 2º semestre.  
 
1.1.1. O QUIZ poderá ser acessado por meio de e-mail marketing a ser 
encaminhado, durante o mês de agosto de 2018, pela área de Comunicação do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, ou por meio do portal do Instituto 
(www.sebraeprevidencia.com.br).   
 
2. DO TEMA 
 
2.1. O tema: Sou pai e conheço o Regulamento do Plano SEBRAEPREV. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Ao responder a todas as perguntas do QUIZ, automaticamente o 
participante do Plano SEBRAEPREV, conforme descrito no item 1 – ÂMBITO 
DA CAMPANHA, estará concorrendo aos brindes do concurso, independente 
do número de acertos. 
 
3.2. As informações no cabeçalho do QUIZ são de preenchimento obrigatório: 
nome completo, e-mail e Patrocinadora (Sebrae/UF).  
 
4. DO PRAZO PARA PARTICIPAR 
 
4.1. O QUIZ ficará disponível entre os dias 1º e 24 de agosto de 2018.  
 
5. DO SORTEIO 
 
5.1. O sorteio será realizado na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio do 
site www.random.org. Serão inseridos no site os nomes dos participantes, por 
ordem alfabética, que responderem ao QUIZ de acordo com os termos do item 
3 – DA PARTICIPAÇÃO. O sistema liberará uma lista classificatória e serão 
considerados os 3 (três) primeiros nomes.  
 
5.2. O sorteio será realizado no dia 28 de agosto de 2018. Essa data poderá 
sofrer alterações, sem aviso prévio.  
 
5.3. O resultado oficial será divulgado no portal sebraeprevidencia.com.br, dia 
29 de agosto.  

http://www.sebraeprev.com.br/novo/index.php
http://www.sebraeprevidencia.com.br/
http://www.random.org/


 

6. PREMIAÇÃO  
 
6.1. De acordo com o item 5 - DO SORTEIO, os 3 (três) primeiros colocados 
serão premiados da seguinte forma: 
 
1º lugar: 1 Caixa de Som Bluetooth Portátil JBL 
2º lugar: 1 Fone de Ouvido Bluetooth Headphone JBL 
3º lugar: 1 Fone de Ouvido Bluetooth Headphone JBL 
 
6.2. O SEBRAE PREVIDÊNCIA entrará em contato com os 3 primeiros 
colocados para avisar sobre o resultado do sorteio. A premiação será 
encaminhada aos Gestores do Plano SEBRAEPREV da Patrocinadora 
(SEBRAE/UF) de cada ganhador. Caso o vencedor não esteja mais ativo na 
Patrocinadora, o prêmio será encaminhado ao endereço informado no cadastro 
do Participante.  
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. Informações adicionais podem ser adquiridas pelos contatos: 
comunicacao@sebraeprev.com.br ou (61) 3327-1226 (Comunicação). 
 
7.2. Os casos omissos serão avaliados e julgados pela Diretoria Executiva e 
pela área de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
 

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 

 
 

Victor Roberto Hohl 
Diretor de Admin. e de Investimentos 

 
 

Brasília, 18 de julho de 2018. 
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