
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

Nome do Mascote do Agrosolidário

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.009889/2020

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE Número: 1777 Complemento: EDIF: CLOVES VETTORATO;
ANDAR: 01; Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Município: CUIABA UF: MT CEP:78050-970
CNPJ/MF nº: 07.265.758/0001-09

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
MT

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
16/11/2020 a 09/12/2020

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
16/11/2020 a 30/11/2020

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Qualquer pessoa física interessada poderá participar do Concurso - Nome do Mascote do Agrosolidário,  desde que
cumpra as condições estabelecidas no presente regulamento e que se inscreva no período disposto.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente, através do site: www.aprosoja.com.br onde serão
preenchidas as seguintes informações:
- Nome Completo
- CPF
- Data de Nascimento
- E-mail
- Telefone
- Nome do Mascote

Somente serão aceitos como válidos os cadastros preenchidos corretamente em todos os campos solicitados,
contendo os dados pessoais do interessado, responsabilizando-se este pela veracidade e precisão das
informações fornecidas, ficando reservado ao REALIZADOR o direito de consultar a autenticidade das informações,
incluindo, mas não se limitando, à inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas perante a Receita Federal do Brasil,
entre outros dados.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 07/12/2020 14:00 a 09/12/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 16/11/2020 08:00 a 30/11/2020 22:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: R ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE NÚMERO: 177 COMPLEMENTO: EDIF:
CLOVES VETTORATO; ANDAR: 01; BAIRRO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT CEP: 78050-970
LOCAL DA APURAÇÃO: sede da Aprosoja - Sala de Reunião

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade
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PRÊMIOS

2.725,00 2.725,001 01 (uma) diária, com acompanhante, no Malai Manso Resort,
acomodação apartamento casal categoria Suíte Superior, no
sistema all inclusive, para utilização conforme disponibilidade
de vagas do hotel.

1

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

2.725,001

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
A seleção e escolha do vencedor ficará sob a responsabilidade de Comissão Julgadora composta por pessoas indicadas pelo
REALIZADOR.

A decisão da Comissão Julgadora é soberana, não cabendo quaisquer espécies de recurso ou contestação.

Os nomes serão julgados sob o critério de criatividade, originalidade, adequação ao tema e uso correto da língua portuguesa.

Os nomes indicados serão avaliados pela Comissão Julgadora que será composta por:
- Um membro da Presidência da Aprosoja-MT
- Quatro membros da Diretoria Executiva da Aprosoja-MT
- Um membro da Gerência Administrativa da Aprosoja-MT
- Um membro da Gerência de Marketing da Aprosoja-MT
- Um membro da Gerência de Comunicação da Aprosoja-MT

 Os critérios que serão levados em consideração pela Comissão Julgadora serão:
- Inovação: refere-se ao nome mais criativo, inovador, que esteja relacionado com os objetivos do mascote e do projeto social.
- Objetividade: nomes curtos que estejam adequados à mascote.
- Exclusividade: nome único/original como a mascote.
- Pertinência: nome que, em sua essência, faça menção ou alusão aos valores propagados pelo Agrosolidário.

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
No presente Concurso, ficam impedidos de participar Diretores, Conselheiros Fiscais e Consultivos, Colaboradores e
Consultores da Aprosoja-MT sob pena de desclassificação e de responsabilização nos termos da Lei.

Serão desclassificados os trabalhos que: (i) não apresentarem conformidade com os critérios estabelecidos em regulamento; (ii)
não estejam completa e corretamente preenchidos com todos os dados solicitados; (iii) estejam ilegíveis ou rasurados; (v) não
sejam adequados ao tema proposto.

A não observância de quaisquer regras deste Regulamento, desclassificam, automaticamente, o candidato e sua sugestão de
nome.

Os nomes que sejam contrários à moral e aos bons costumes, que ofendam a honra ou imagem de pessoas, produtos,
empresas ou a natureza, o meio ambiente, espaços físicos e afins; que ofendam a liberdade de consciência, sexo, religião,
ideias ou sentimentos de terceiros; reprodução ou sigla de entidade pública; uso de nomes que tenham semelhança com
mascotes de outras empresas, associações ou instituições do Brasil ou exterior, ou mesmo que contenham qualquer expressão
ou imagem de cunho comercial de qualquer objeto ou marca protegidos por direitos autorais ou pela Lei de Propriedade
Industrial, ou mesmo nomes que remetam a partidos políticos; incentivo aos maus costumes, violência ou drogas; serão
desclassificados

Se o participante deste Concurso Cultural, estiver identificado com qualquer tipo de fraude ou não observância à lei, será
automaticamente desclassificado.

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O  resultado será divulgado pelo requerente e o contemplado será comunicado pela através de SMS, telefone e/ou telegrama,
bem como através do site  www.aprosoja.com.br, transmissão local de TV, via redes sociais da aprosoja,  no dia 10/12/2020 às
10:00 horas

O vencedor do concurso será informado via e-mail e ligação telefônica conforme os dados informados no formulário de cadastro.
O contato será formalizado através do e-mail aprosoja@aprosoja.com.br.

O vencedor, neste ato, cede o direito de uso do seu, nome, imagem, resposta e som de voz, sem qualquer ônus para o
REALIZADOR, para utilização em toda a mídia impressa ou eletrônica por prazo 01 ano após a apuração do ganhador, para
divulgação do resultado do teor deste Concurso Cultural, renunciando os ganhadores, expressamente, à cobrança, presente ou
futura, de qualquer valor a título de direitos autorais ou a que título for.
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O vencedor do Concurso está ciente que serão veiculadas matérias jornalísticas de promoção do Concurso, razão pela qual,
autoriza, desde já o uso de sua imagem em matérias, por quaisquer meios ou formas, relacionadas a este Concurso e seus
desdobramentos.

O vencedor, ainda, concorda, por si, seus herdeiros ou por seu representante legal, expressamente, em ceder e transferir a
Aprosoja, em caráter gratuito, os direitos de uso e utilização do nome como Mascote, que deverá ser personagem oficial, nos
termos da Lei nº 9.610 de 19/02/1998, sendo-lhe permitidos a reprodução e uso como considerar conveniente, permanente e
por tempo indeterminado.

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
Na administração pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso - Aprosoja-MT, entidade
representativa de classe, sediada na Rua Engenheiro Prado Arze, nº 1.777, Edifício Cloves Vettorato, Centro Político
Administrativo, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, em até 30 (trinta) dias a contar da data da apuração de acordo
com o Decreto 70951/72 – Artigo 5º.

Conforme anexo VIII da portaria MF-41, de 2008, para o recebimento do prêmio, o contemplado deverá apresentar cópia do RG
e CPF autenticados em cartório, juntamente com a original, bem como assinar a documentação exigida pela promotora da
Campanha.

Caso o ganhador seja menor de 18 anos, deverá estar acompanhado do seu representante legal, devidamente munido com a
documentação comprobatória de sua condição, para o recebimento e usufruto do prêmio que será entregue em nome do menor.

O participante vencedor, ou seu representante legal se ele for menor de idade ou incapaz, deverá assinar Termo específico para
a Cessão de Direitos Patrimoniais e Uso Exclusivo do nome, de sua autoria, representativo do Mascote e retirada do premio.

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A inscrição neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições previstas neste Regulamento e
serve como declaração de que o participante não tem qualquer impedimento para aderir a este Concurso Cultural.

 A participação neste Concurso não gerará aos participantes nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente
previsto neste Regulamento.

O candidato vencedor, ou seja, aquele que indicou o nome escolhido pra o mascote do Agrosolidário será premiado com 01
(uma) diária, com acompanhante, no Malai Manso Resort, acomodação apartamento casal categoria Suíte Superior, no sistema
all inclusive, para utilização conforme disponibilidade de vagas do hotel.

O deslocamento até o Malai Manso Resort, localizado na Rodovia MT 351, km 67, Lago do Manso, Chapada dos
Guimarães/MT, será de inteira responsabilidade expensas do ganhador. Na impossibilidade de comparecimento conforme dia e
horário previamente agendado, o vencedor automaticamente renuncia ao prêmio.

Todas e quaisquer despesas pessoais dos vencedores correrão por conta dos mesmos, não incorrendo em quaisquer custos ao
REALIZADOR.

O ganhador tem até 6 (seis) meses para utilização do prêmio e deverá informar a data escolhida com até 30 dias de
antecedência.

Não estão inclusas despesas extras não contempladas neste Regulamento e na política de reservas do hotel (disponível para
consulta em https://www.malaimansoresort.com.br/).

 A reserva está sujeita ao cumprimento das determinações definidas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), Secretaria
Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde devido a pandemia do Covid-19.

14 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal;
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A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Talita Nunes de Paiva , Chefe de Divisão, em
21/10/2020 às 07:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador VGV.BJZ.JOG
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