
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  

VOCÊ COM A SUA APCEF APCEF/SP    

Esta campanha promocional, denominada “Você junto com a sua Apcef/SP”, é 

promovida pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo, inscrita no 

CNPJ: 43.202.969/0001-58, com o endereço RUA 24 DE MAIO, Nº 208 - 10º ANDAR – REPÚBLICA 

SÃO PAULO / SP - CEP: 01041-000. A participação na Promoção implicará aceitação total e 

irrestrita de todos os itens deste Regulamento.   

1. PROMOÇÃO  

A presente Promoção tem como objetivo incentivar a participação dos associados da 
APCEF/SP e divulgar amplamente a atuação da entidade representativa, aos 

empregados Caixa associados da APCEF/SP, ativos, aposentados e pensionistas, 

fomentando o conhecimento e informações dentro do universo da Associação.   

2. DOS PARTICIPANTES  

Participam desta Promoção empregados Caixa associados da APCEF/SP, ativos, 

aposentados e pensionistas.  

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO  

A Promoção será realizada exclusivamente via APP VIVA FENAE/APCEF, no período de 
15 de outubro de 2020 a 18 de novembro de 2020. Após esse período, não será 

permitida a participação de qualquer pessoa.  

4. COMO FUNCIONA  

A Promoção será realizada no aplicativo VIVA FENAE/APCEF, por meio de perguntas e 

respostas sobre APCEF/SP. Serão 10 (dez) perguntas no modelo de múltipla escolha, 

com apenas uma opção de resposta correta. Ao participar, o associado cupons para 

concorrer ao sorteio.   

5. COMO PARTICIPAR  

Para participar basta baixar o aplicativo VIVA FENAE/APCEF e acessar o link da 

campanha.  A mecânica para ganhar cupons e concorrer aos prêmios (será contabilizado 

apenas uma participação por CPF):  

  

a. Baixar o APP VIVA FENAE/APCEF: 01 cupom;  

b. Responder o 1º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 02 cupons;  

c. Responder o 2º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 04 cupons;  

d. Responder o 3º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 06 cupons;  

e. Responder o 4º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 08 cupons;  

f. Responder o 5º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 10 cupons;  

g. Responder o 6º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 12 cupons;  



h. Responder o 7º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 14 cupons;  

i. Responder o 8º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 16 cupons;  

j. Responder o 9º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 18 cupons;   

k. Responder o 10º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 20 cupons.   

  

6. DIAS DO QUIZ  

  

O quiz será publicado nas terças-feiras e quintas-feiras, às 14h (horário oficial de 
São Paulo), considerando o período de vigência da campanha e, ficará disponível 
até às 23h59m do dia da publicação.  
  

a. 1º quiz - 15/10/2020 

b. 2º quiz - 20/10/2020 

c. 3º quiz - 22/10/2020 

d. 4º quiz -27/10/2020 

e. 5º quiz - 29/10/2020 

f. 6º quiz - 03/11/2020 

g. 7º quiz - 05/11/2020 

h. 8º quiz - 10/11/2020 

i. 9º quiz - 12/11/2020 

j. 10º quiz - 17/11/2020 

  

7. SORTEIOS  

Serão realizados nas quartas-feiras e sextas-feiras. Por semana serão 3 (três) 

sorteios com prêmios a cada dia.  O mesmo CPF não poderá ser ganhador de mais 
de 2 (dois) prêmios. 

-1º Sorteio em 16/10/2020 (sexta-feira); 03 (três) voucher da Rihappy 

-2º Sorteio em 21/10/2020 (quarta-feira); 03 (três) voucher da Rihappy 

-3º Sorteio em 23/10/2020 (sexta-feira); 02 (dois) voucher Rihappy e 01(um) 
voucher Netshoes. 

-4º Sorteio em 28/10/2020 (segunda-feira); 01 (um) voucher Americanas e 
02(dois) voucher Netshoes. 

-5º Sorteio em 28/10/2020 (quarta-feira); 02 (dois) voucher Americanas e 01(um) 

voucher Netshoes. 

-6º Sorteio em 30/10/2020 (sexta-feira); 01 (um) voucher Americanas e 02(dois) 

voucher Netshoes. 

-7º Sorteio em 04/11/2020 (quarta-feira); 02 (dois) voucher Americanas e 01(um) 

voucher Netshoes e 01 (um) voucher gasolina. 

-8º Sorteio em 06/11/2020 (sexta-feira); 02 (dois) voucher Americanas e 02 (dois) 

voucher gasolina 



-9º Sorteio em 11/11/2020 (quarta-feira); 03 (três) voucher gasolina e 01(um) 

voucher Netshoes. 

-10º Sorteio em 13/11/2020 (sexta-feira); 02 (dois) voucher gasolina e 01 (um) 
voucher de viagens da Weemov. 

 

Horário: às 14h (horário oficial de São Paulo)  

  

8. PRÊMIOS  

  
08 (oito) voucher gasolina no valor de R$200; 
08 (oito) voucher da Rihappy no valor de R$150. 
08 (oito) voucher Americanas no valor de R$200. 
08 (oito) voucher Netshoes no valor de R$150. 
01 (um) voucher de viagens da Weemov no valor de R$ 1.500,00. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. Todos os empregados Caixa, associados da APCEF/SP, ativos, aposentados e 

pensionistas podem participar desta Promoção;   

2. Os prêmios serão entregues através de voucher e código, através de envio 
email.   

3. É responsabilidade da APCEF/SP divulgar o resultado da Promoção nos seus 

canais de comunicação oficiais.  

4. A efetivação da Promoção será feita exclusivamente através do APP VIVA 

FENAE/APCEF para público restrito.  

5. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção ser cancelada 

ou suspensa com prévio aviso por motivo de força maior ou por qualquer 
outro imprevisto.   

6. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora da Promoção.  

7. A APCEF/SP, por meio da sua comissão organizadora, poderá alterar as datas 

a qualquer momento, com aviso prévio e divulgação de mudanças nos canais 
de comunicação oficiais.  

8. O regulamento completo da promoção estará disponível no site 

https://www.apcefsp.org.br/ 

9. O Voucher estará disponível em até 12 (doze) dias úteis após a realização 

do sorteio. 
10. Ao fornecer informações pessoais no aplicativo, como parte do 

cadastramento para participar da promoção, o participante permitirá que a 
FENAE/Apcef o contate posteriormente, via e-mail ou celular SMS (Short 
Message Service) ou Whatsapp. 

11. O participante se compromete a manter os seus dados atualizados no site 
do Mundo Caixa https://mundocaixa.com.br/. 

https://mundocaixa.com.br/


12. O participante se compromete a utilizar o voucher durante o seu período de 

validade, isentando a organizadora de quaisquer tipo de reembolso. 
13. As lojas APPLE ou GOOGLE não tem qualquer participação na promoção 

vigente.  

 

10. DO USO DE IMAGENS  

  

As imagens utilizadas em todas as comunicações de divulgação da Promoção são 

meramente ilustrativas.  

  

Os participantes da Promoção, autorizam a veiculação de seus nomes, imagens e sons 
de voz, para utilização total ou parcial em divulgações da Promoção, seja em fotos, 

cartazes, filmes, spots e outras peças promocionais, em qualquer tipo de mídia 
(analógica ou digital) ou em quaisquer outros suportes e/ou meios de transmissão, 

retransmissão digital, enfim, qualquer meio de difusão audiovisual ou visual com ou sem 

provedor, sem qualquer ônus para a Realizadora.   

  

11. DÚVIDAS E/OU SUGESTÕES  

Para esclarecimento de eventuais dúvidas existentes acerca do Regulamento da 
Promoção e de suas condições, o participante deverá realizar o contato através do 

email: relacionamento@fenae.org.br /cadastro@apcefsp.org.br ou pelo telefone (11) 

3017-8300. 


