
   

 REGULAMENTO DA IX CAMPANHA VIDA DE APOSENTADO 
 
O Instituto SEBRAE de Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA, com 
sede no SEPN 515, bloco C, loja 32, 1º andar, Brasília/DF, torna público a 
“IX Campanha Vida de Aposentado”, uma ação do Planejar – Programa de 
Educação Financeira e Previdenciária.  
 
DO OBJETIVO 
 
Artigo 1º - O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as 
condições da “IX Campanha Vida de Aposentado”.  
 
Artigo 2º - O objetivo da campanha é homenagear 1 (um) Participante 
Assistido do Plano SEBRAEPREV com a entrega de um diploma alusivo à 
comemoração ao Dia do Aposentado, por ocasião da solenidadea ser 
realizada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP, em data e local a serem definidos em janeiro de 
2019. 
 
DO TEMA  
 
Artigo 3º - Uma história para contar. 
 
DAS CONDIÇÕESE ENVIO DO MATERIAL 
 
Artigo 4º - A campanha é destinada, unicamente, aos Participantes 
Assistidos do Plano SEBRAEPREV.  
 
Parágrafo único: O Participante Assistido e seu acompanhante deverão 
estar em plenas condições de saúde para deslocamento aéreo e/ou 
terrestre.  
 
Artigo 5º - O Assistido precisará enviar uma história sua que mereça ser 
contada, por seu significado e relevância, vivida por ele, entre o período 
correspondente aos últimos 15 anos. A história poderá ser referente a 
qualquer área, como por exemplo: familiar, pessoal ou profissional.  
 
§1º: A história precisará ser enviada em formato de texto, sem limites de 
caracteres.  
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§2º: O envio da história, com as informações cadastrais do Assistido,  
deverá ser feito por meio de formulário eletrônico a ser enviado aos 
Assistidos, pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.  
 
§3º: Todas as informações solicitadas no formulário, preenchidas de 
forma completa e de acordo com as normas estabelecidas neste 
Regulamento, garantem a participação do Assistido na edição da 
campanha Vida de Aposentado de 2019.  
 
§4º: As histórias poderão ser enviadas entre os dias 3 de dezembro de 
2018 e 9 de janeiro de 2019. Esse período poderá sofrer alterações, sem 
aviso prévio, a depender da data a ser divulgada pela Abrapp, sobre a 
realização do evento descrito no Artigo 2º deste Regulamento. 
 
DA SELEÇÃO DA HISTÓRIA 
 
Artigo 6º A Comissão Julgadora, composta pela Diretoria Executiva e 
analistas de Comunicação e Relacionamento, selecionará a história mais 
inspiradora entre todas enviadas pelos Assistidos do Plano SEBRAEPREV, 
de acordo com o Artigo 5º deste Regulamento.  
 
§1º: A seleção da história será realizada no dia 10 de janeiro de 2019. Essa 
data poderá sofrer alterações, sem aviso prévio.  
 
§2º: A história selecionada será publicada nos canais de comunicação do 
Instituto, em especial nos materiais referentes aos 15 anos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA.   
 
§3º: As histórias recebidas, independente daquela escolhida pela 
Comissão Julgadora, poderão, também, ser divulgadas nos canais de 
comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA.  
 
DO RESULTADO 
 
Artigo 7º - O nome do Assistido, que teve a sua história selecionada, será 
divulgado no dia 11 de janeiro de 2019, no portal do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA.  
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§1º: Caso o Assistido, dono da história selecionada, não atenda às normas 
deste Regulamento para receber a homenagem prevista no Artigo 2º, será 
selecionada outra história e assim sucessivamente.  
DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 8º - Uma viagem, com acompanhante maior de 18 anos, com 
destino à cidade a ser definida pela Abrapp. A premiação inclui as 
passagens aéreas de ida e volta, em classe econômica, da cidade de 
origem ao destino, traslados e demais deslocamentos, hospedagem, 
alimentação e seguro viagem.  
 
DAS OBRIGAÇÕES: 
 
Artigo 9º - O Assistido representará o SEBRAE PREVIDÊNCIA no evento a 
ser realizado pela ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar, conforme Artigo 2º.  
 
Parágrafo único: Os Participantes Assistidos do concurso transferem ao 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, sem ônus e em caráter definitivo, todos os direitos 
autorais relacionados às histórias enviadas, podendo o Instituto utilizar as 
histórias e eventuais fotos, que poderão ser solicitadas posteriormente, 
em todos os seus canais de comunicação.  
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 10º - O não comparecimento à viagem agendada poderá presumir 
a desistência voluntária do contemplado ao prêmio e fica estabelecido 
que não haverá marcação de nova data. 
 
Artigo 11º - O SEBRAE PREVIDÊNCIA poderá prorrogar o prazo de validade 
da campanha a qualquer tempo, sendo os Participantes Assistidos 
informados por meio do portal da Entidade. 
 
Artigo12º - Informações adicionais podem ser adquiridas pelos contatos: 
comunicacao@sebraeprev.com.br ou (61) 3327-1226 (Comunicação). 
 
Artigo 13º - Os casos omissos serão avaliados e julgados pela Comissão 
Julgadora.  
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Brasília, 09 de novembro de 2018. 
 

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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