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Regulamento da Campanha “Apcef do seu jeito” 

 
 

1. Da natureza e finalidades da campanha e de suas etapas 
 

1.1. A campanha “Apcef do seu jeito” é de natureza institucional e visa a atender as 
finalidades estatutárias de fortalecimento da entidade e de aumento do quadro 
de associados. 
 

1.2. A campanha “Apcef do seu jeito” tem vigência de 2 de julho de 2021 a 15 de 
dezembro de 2021. 

 
 

2. Quem pode participar 
 

2.1. Todos os associados efetivos da Apcef/SP (da ativa e aposentados), bem como 
seus pensionistas. 
 

2.2. Todos os empregados Caixa (da ativa e aposentados) e pensionistas de 
empregados Caixa que se associem no período de vigência da campanha. 
 

2.3. É vedada a participação dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho 
Deliberativo e dos empregados da Apcef/SP. 

 
2.4. É vedada a participação de dependentes, associados contribuintes e de não 

associados. Os dependentes e convidados podem participar das atividades 
promovidas pela Apcef/SP, porém os cupons eletrônicos angariados são 
computados para o associado titular vinculado a eles. 

 
3. Como participar 

 
3.1. Para participar da campanha, é necessário fazer parte de atividades 

desenvolvidas pela Apcef/SP, entre 2 de julho e 15 de dezembro de 2021. 
 

3.2. Ao participar das atividades, o associado e novo associado acumulam cupons 
eletrônicos que representam chances para os sorteios mensais e final, 
conforme tabela: 

 

Atividade Quantidade de cupons eletrônicos 

Para quem se associar 10 

Para quem concluir os cursos de 
certificação da Rede do 
Conhecimento 

1 

Participar de campanhas e ações on-
line 

1 

Participar de eventos on-line 1 
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Hospedagem nas colônias ou Flats 
(quantidade de cupons por reserva) 

5 

Cadastro na lista de transmissão do 
WhatsApp 

1 

Engajamento nas redes sociais 1 

Participação em enquete ou quiz 1 

 
 

3.2.1. No lançamento de cada atividade, a Apcef/SP divulgará também a quantidade 
de cupons eletrônicos que serão acumulados com a participação. 
 

3.2.2. O presente Regulamento será publicado no site da Apcef/SP, no seguinte 
endereço: www.apcefsp.org.br. 

 
3.3. O empregado Caixa que desejar se associar à Apcef/SP deverá fazê-lo por 

meio do aplicativo Viva Fenae Apcef, disponível para aparelhos smartphones 
com sistema Android ou IOS. Deverá enviar também o requerimento de 
associação da Apcef/SP preenchido e assinado para o departamento de 
Cadastro, por malote ou para o e-mail cadastro@apcefsp.org.br. Os cupons 
eletrônicos serão computados somente após confirmação da associação. 
 

3.4. Nas atividades que exigirem preenchimento de formulário como requisito de 
participação serão considerados aptos os participantes que preencherem todos 
os campos considerados obrigatórios. 
 

3.5. Nas atividades cujo participante seja o dependente ou o convidado, os cupons 
eletrônicos serão computados para o associado titular. 

 
3.6. Após a atividade, o participante receberá este regulamento por e-mail ou 

WhatsApp e, para validar a participação e ter direito aos cupons eletrônicos, 
deverá responder à mensagem concordando com os termos. 
 

3.7. Dúvidas referentes à participação, à premiação ou às demais questões 
pertinentes à campanha devem ser enviadas ao e-mail 
apcefdoseujeito@apcefsp.org.br ou WhatsApp (11) 97612-6392. 
 

3.8. Casos não previstos neste regulamento serão tratados de forma isolada pela 
Diretoria Executiva.  
 

4. Prazo 
 

4.1. O período de participação é de 2 de julho de 2021 a 15 de dezembro de 2021. 
 

5. A premiação 
 

5.1. A seleção dos vencedores será feita por sorteios realizados em ferramenta 
eletrônica, com registro dos resultados. 
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5.2. Os participantes da campanha “Apcef do seu jeito” que não estiverem 
associados à Apcef/SP na data de realização dos sorteios não serão 
contemplados, caso sejam sorteados. 

 
5.3. A premiação será realizada em ferramenta eletrônica, com registro dos 

resultados. As datas e prêmios dos sorteios serão os seguintes:  
 

SORTEIOS MENSAIS 
 
Participações de 02/07/21 a 31/08/21 
Número de sorteados: 10 participantes 
Sorteio: 08/09/21 - Divulgação: 10/09/21 
Prêmios: 10 Alexas Caixas de Som 4 Geração Wifi Bluetooth Speaker – Preta (1 
para cada sorteado diferente). 
 
Participações de 01/09/21 a 31/10/21 
Número de sorteados: 10 participantes 
Sorteio: 08/11/21 - Divulgação: 10/11/21 
Prêmios: 10 Kindles 10a. geração com iluminação embutida – cor Preta (1 para 
cada sorteado diferente). 
 
Participações de 01/11/21 a 15/12/21 
Número de sorteados: 10 participantes 
Sorteio: 20/12/21 - Divulgação: 22/12/21 
Prêmios: 10 Churrasqueiras a bafo Guarapari Aço Esmaltado 46cm Mor (1 para 
cada sorteado diferente). 

 
5.3.1 Em caso de falta, os prêmios poderão ser substituídos por outros com função e 

valores similares. 
 

SORTEIO FINAL 
 
Participações de 02/07/21 a 15/12/21 
Número de sorteados: 10 participantes 
Sorteio: 27/12/21 - Divulgação: 29/12/21 
Prêmios: 10 vales-presentes digitais no valor de R$ 500,00 cada, de uma das 
lojas: Americanas.com, Netshoes ou Zattini (1 para cada sorteado diferente). 

 
5.4. Os cupons eletrônicos de cada participante não expiram após cada sorteio e as 

chances se mantêm para os demais. 
 

5.5. Todos os participantes estão aptos ao sorteio final, inclusive os ganhadores dos 
sorteios mensais. 
 

5.6. A entrega dos prêmios será feita pela Apcef/SP. Para os prêmios físicos, a 
Apcef/SP entrará em contato para combinar a entrega presencial ou por 
Correios. Os vales-presentes digitais serão entregues por e-mail cadastrado na 
Apcef/SP. 
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5.7. Os prêmios, sob hipótese alguma, poderão ser trocados ou revertidos em 

dinheiro. 
 

6. Divulgação 
 

6.1. A Apcef/SP manterá todas as informações em seu banco de dados a fim de 
utilizá-las com o objetivo de aperfeiçoar seus serviços oferecidos, bem como 
divulgar os resultados e ganhadores da campanha em qualquer meio de 
comunicação da entidade que essa desejar: impressos (jornais, folhetos, 
cartazes ou outros) e eletrônicos (vídeo, internet, redes sociais, televisão ou 
outros) ou, ainda, por qualquer forma de comunicação (CD ou DVD), pela 
quantidade de vezes que pretender. 

 
6.2. O associado poderá acompanhar o andamento da campanha por meio das 

redes sociais e site da Apcef/SP. 
 
   
São Paulo, 2 de julho de 2021. 
 
Apcef/SP - Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal. 
Diretoria Executiva. 

http://www.apcefsp.org.br/
mailto:faleconosco@apcefsp.org.br

