
 
 

 
 

 

CAMPANHA DICC 2019 E FNCC – A COOPERAÇÃO EM SUAS MÃOS 

 

REGULAMENTO COMPLETO 

 

A FNCC – FEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

inscrita no CNPJ sob o n° 20.151.021/0001-15, pelo presente regulamento 

institui a Campanha DICC 2019 e FNCC – A Cooperação em suas mãos. 

 

1. A Campanha DICC 2019 e FNCC – A Cooperação em suas mãos 

regulada pelo presente instrumento, é destinada a todos os seguidores da 

página do Facebook da FNCC - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO. 

 

2. A campanha terá início no dia 01/10/2019 e será finalizada em 

17/10/2019.  

 

3. O objetivo da campanha é disseminar os valores cooperativistas e atrair 

mais seguidores para as mídias sociais da Federação, sejam eles já 

envolvidos com cooperativismo ou não. 

 

4. Para os efeitos desta campanha, todos os que acessarem o Facebook da 

Federação e compartilharem a postagem oficial, seguindo todas as regras 

de participação, irão concorrer a 1 (um) smartphone Samsung Galaxy A20 

(confira as especificações do aparelho no Anexo 1). 

 

5. Para concorrer, o participante deve acessar o post oficial (disponível em 

https://bit.ly/2ock7kk), curtir e compartilhar a publicação no Facebook, 

curtir a página oficial da FNCC no Facebook, seguir o perfil oficial da 

FNCC no Instagram e marcar três perfis de amigos nos comentários do 

Facebook.  

https://bit.ly/2ock7kk


 
 

 
 

 

6. Não serão aceitas marcações de perfis comerciais, celebridades ou 

outros que não configurem uma relação pessoal do participante. 

 

7. O perfil do participante deve estar público na data do sorteio para que 

possa ser conferido o cumprimento das normas.  

 

8. O sorteio será realizado pelo site Sorteador (www.sorteador.com.br). Para 

sorteio, serão utilizados os comentários feitos na publicação oficial. Após 

sorteado, o participante passará por uma verificação de cumprimento de 

normas. 

 

9. Só serão validadas as participações que cumprirem as regras descritas 

no item 5, sendo que as participações que não estiverem dentro das 

exigências serão desclassificadas do sorteio. 

 

10.  Não poderão participar do sorteio os membros do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Funcionários da 

FNCC 

 

11.  Segue abaixo o quadro descritivo com a data do sorteio e seu respectivo 

prêmio: 

Data do sorteio 17/10/2019 

Prêmio Sorteado 1 (um) Samsung Galaxy A20 

 

12.  O sorteio será realizado no dia 17/10/2019, às 15h na unidade da FNCC, 

em São Paulo. O sorteio será filmado e acompanhado por testemunhas. 

O nome do ganhador será divulgado pelos canais de comunicação 

utilizados pela Federação, sendo: e-mail, site da FNCC e mídias sociais 

(Facebook e Instagram). 

http://www.sorteador.com.br/


 
 

 
 

 

13.  Caso o sorteado não se manifeste para retirada de seu prêmio em até 15 

dias, a FNCC compromete-se a informar o resultado do sorteio ao 

contemplado por meio de mensagem no Facebook (rede utilizada para 

participação do sorteio). 

 

14.  O prêmio será enviado para o ganhador em até 10 (dez) dias, contando 

a partir da data do sorteio, via Correio, para endereço que for combinado 

em conversa por mensagem no Facebook, após divulgação do ganhador. 

 

15.  O ganhador tem até 15 (quinze) dias para informar o endereço de envio. 

Caso isso não aconteça, a FNCC reserva-se o direito de agendar uma 

nova data, para sortear o prêmio não retirado, entre os concorrentes não 

contemplados.   

 

16.  A FNCC reserva-se ao direito de fazer uso da imagem do premiado na 

campanha, sem qualquer ônus adicional por tempo indeterminado. 

 

17.  Todos os participantes do sorteio declaram-se cientes do presente 

regulamento, concordando com todos os seus termos e condições. 

 

18.  Eventuais dúvidas quanto a este regulamento, bem como a qualquer 

evento decorrente da presente campanha, serão resolvidas pela Diretoria 

da FNCC, os quais deliberarão por maioria de votos, com decisão 

soberana e irrecorrível. 

 

São Paulo – 01 de outubro de 2019 

 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 


