Regulamento 20º ARRAIÁ
Arraiá AFPESP - Edição Especial 2020
Início e término: de 16 de março a 20 de junho de 2020.
1. DESCRIÇÃO DA CAMPANHA
1.1 Esta campanha promovida pela AFPESP é direcionada exclusivamente aos
associados, seus dependentes e familiares convidados ou funcionários da
Associação, sendo válida em todo o território nacional, durante o período acima
estabelecido.
1.2 Qualquer associado, seus dependentes e familiares convidados ou funcionário
interessado poderá participar da campanha “20º ARRAIÁ AFPESP”, desde que
adquira o cupom na Sede Social, Unidades Regionais ou Unidades de Lazer da
AFPESP.
1.3 O cupom tem o valor nominal de R$ 20,00 (vinte reais) e deve ser adquirido até
o dia 19 de junho de 2020 na Sede Social, Unidades Regionais ou Unidades de
Lazer da AFPESP. Caso haja disponibilidade, os cupons serão vendidos também no
ARRAIÁ, dia 20 de junho de 2020.
1.3.1 O Arraiá AFPESP é uma tradicional festa junina realizada anualmente
que visa, única e exclusivamente, a união e confraternização de todos os
seus associados e dependentes, familiares convidados e funcionários.
1.4 Os associados, seus dependentes e familiares convidados ou funcionários
deverão preencher o cupom com seus dados pessoais (nome completo, cidade,
telefone e número da matrícula ou RG) e depositá-lo nas urnas existentes nos
próprios locais de compra dos cupons.
1.5 Fica previamente estabelecido que o cupom de participação da campanha “20º
ARRAIÁ AFPESP” não dá direito a entrada no ARRAIÁ. O ingresso para a festa
junina e o cupom para o sorteio serão vendidos, separadamente, pelo valor de R$

20,00 (vinte reais) o cupom e R$ 20,00 (vinte reais) o ingresso, e podem ser
adquiridos na Sede Social, Unidades de Lazer e Unidades Regionais da AFPESP.
1.6 Todos os cupons serão numerados para controle e segurança, evitando a
ocorrência de possíveis fraudes.
1.7 A participação nesta campanha implica na aceitação total e irrestrita das
condições estabelecidas neste regulamento.
2. SORTEIO
2.1 Todos os cupons recebidos serão transferidos e alocados em uma única urna,
que comporte a quantidade total de cupons recebidos para participação.
2.2 O sorteio será realizado no dia 20.06.2020 até as 18h30 (o horário do sorteio
poderá ser antecipado ou postergado no caso de mudanças climáticas que possam
prejudicar a comodidade dos participantes), na Unidade de Lazer de Serra Negra,
situada na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, Km 159, com a presença de um
auditor independente.
2.2.1 Nessa data serão apurados, manual e aleatoriamente 20 (vinte) cupons, sendo
que cada cupom fará jus a um dos prêmios descritos no item 3.1, contudo, no ato do
evento, o sorteio não seguirá a ordem da relação de prêmios do cupom, como
também poderá ser alterada à critério da organização do evento.

2.3 Os associados, seus dependentes e familiares convidados ou funcionários
poderão participar com quantos cupons quiserem, podendo inclusive ser
contemplados mais de uma vez. Importante destacar que o cupom contemplado não
retornará à urna para um novo sorteio.
2.4 Os participantes serão excluídos automaticamente da campanha em caso de
fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou
documental.
2.5 No dia do sorteio não será obrigatória a presença do associado, seus
dependentes e familiares convidados ou funcionário da AFPESP participante.
3. PRÊMIOS
3.1 Cada um dos 20 (vinte) cupons apurados receberá um prêmio conforme lista
abaixo:
1º. Automóvel Caoa Chery Tiggo 5x TXS 0km;

2º. Automóvel Caoa Chery Tiggo 2 ACT 0Km;
3º. Geladeira Brastemp Inverse Frost Free ;
4º. Smartfone;
5º Smart TV Led 50” 4k;
6º. Videogame;
7º. Robô Aspirador;
8º. Robô Aspirador;
9º Lavadora de roupas;
10º. Caixa de som Bluetooh;
11º Patinete elétrico;
12º. Smart TV LED 43”;
13º. Frigobar Retrô;
14º. Fogão Inox;
15º. Cafeteira;
16º. Fritadeira;
17º. Mini System
18º. Trio de Panelas antiaderente
19º. hoverboard
20º. Micro-ondas
4. EXIBIÇÃO E ENTREGA DOS PRÊMIOS
4.1 Os automóveis serão exibidos fisicamente na Sede Social durante o período de
02 de março a 20 de junho de 2020 e os demais prêmios serão ilustrados durante o
mesmo período.
4.2 A AFPESP entregará os prêmios diretamente aos ganhadores por meio de uma
cerimônia de entrega, a ser realizada na Sede Social – Rua Doutor Bettencourt
Rodrigues, 155, Centro, SP – em data a ser definida após o evento.
Parágrafo 1: Para os itens: 3º. Geladeira Inverse Frost Free; 9º Lavadora de roupas;
13º. Frigobar Retrô; 14º. Fogão inox e 20º micro-ondas, devido ao grande porte,
serão enviados diretamente às residências dos respectivos contemplados.
4.2.1 O prazo de entrega de cada produto mencionado no item 4.2, parágrafo
1, será calculado diretamente pela transportadora, podendo variar de acordo
com cada CEP, isentando a AFPESP de qualquer tipo de atraso no transporte
do mesmo.
4.2.2 Despesas com transferências de titularidade, taxas, impostos,
emolumentos dos prêmios e retirada dos veículos na sede da AFPESP, serão
de inteira responsabilidade dos ganhadores, não cabendo qualquer
providência da AFPESP nesse sentido.

4.2.3 Cada ganhador receberá, através de e-mail ou carta, o termo de
quitação do prêmio, que deverá ser assinado e enviado para a AFPESP
juntamente com cópia do CPF e RG.
4.2.4 Na eventualidade do produto não estar mais disponível no mercado, a
AFPESP se compromete a substituir o item em questão por um similar de
igual ou maior valor.
4.3 O prazo máximo à retirada dos prêmios será, a partir da data da festa junina, de
60 (sessenta) dias, caso o prazo venha a vencer, os prêmios terão outras
destinações/finalidades
4.4 Na eventualidade do contemplado ser menor de idade, o prêmio será entregue
ao seu representante legal, que deverá comprovar tal condição.
4.5 Na eventualidade do contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu
inventariante, que deverá comprovar tal condição.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1 Os ganhadores serão comunicados do resultado do sorteio e data de retirada do
prêmio (cerimônia de entrega) pela AFPESP, por meio de telefone, e-mail ou
telegrama.
5.1.1 Os ganhadores concordam, desde já, na utilização de seu nome,
imagem e voz para divulgação da campanha, por prazo indeterminado, sem que isso
traga qualquer tipo de ônus para a AFPESP.
5.2 A relação dos ganhadores e seus respectivos prêmios serão publicados no site
da AFPESP, na Folha do Servidor e nos quadros de avisos das unidades.
5.3 Os prêmios destinam-se aos ganhadores e serão entregues em nome dos
mesmos, sendo vedada sua transferência antes da entrega.
5.3.1 Os prêmios não podem ser trocados por outros ou convertidos em
dinheiro.
5.4 A AFPESP não assume responsabilidade por vícios e/ou defeitos técnicos
apresentados pelos prêmios após a entrega, e nem pela garantia da assistência
técnica, cabendo ao contemplado acionar o respectivo fabricante.
5.5 Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos sobre esta campanha poderão ser
dirimidas por meio do telefone de discagem gratuita 0800 771.71.44.

