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REGULAMENTO: Promoção “40 anos Silimed”
1. A Promoção “40 anos Silimed” é instituída pela empresa promotora SILIMED INDÚSTRIA DE
IMPLANTES LTDA, com sede a Rua Figueiredo Rocha, 374 Vigário Geral, Rio de Janeiro – RJ.
CEP.: 21240-660, inscrita no CNPJ nº 29.503.802/0001-04 será realizada em todo território
nacional, no período de 16/01/18 a 04/09/18, com participação 16/01/18 a 31/08/18.
2. Considera-se participante da presente promoção, todo paciente, residente em território
nacional que adquirir IMPLANTES MAMÁRIOS DE SILICONE SILIMED no período de 16/01/18 a
31/08/18 e realizarem seu cadastro no site da empresa promotora
http://www.silimed.com.br/registro-online/).
3. Procedimento de cadastro e aceite ao regulamento: para participar da promoção “40 anos
Silimed”, no período de 16/01/18 a 31/08/18 a paciente deverá entrar no link
(http://www.silimed.com.br/registro-online/) preencher todos os campos obrigatórios.
(Nome, RG, CPF, Tel, Endereço completo, CEP, Cidade, Estado, Data de Nascimento e E-mail e
SN, campo obrigatório com 7 dígitos). O campo SN esquerdo e direito deverão ser preenchidos
corretamente e será integrado ao sistema da SILIMED para validação dos dados. O usuário
deverá dar o aceite no regulamento e concordando com todos os termos e responder a
pergunta: Qual a empresa de silicone está completando 40 anos em 2018? ( ) SILIMED ( )
Outras.
4. A trava do sistema se dará através do CPF e permitindo apenas um cadastro por usuário. Após
o cadastro a paciente receberá um e-mail de confirmação e participação da promoção.
5. No dia anterior a cada apuração, os cupons serão impressos pela empresa promotora e serão
colocados em uma única urna de onde serão retirados, ao acaso, tantos cupons quantos sejam
necessários, em igualdade com o número de prêmios a distribuir.
6. A apuração será aberta ao público em geral e sem prejuízo da publicidade que o ato de
apuração dos contemplados requer, os cupons serão preservados, restringindo-se o acesso
apenas a pessoas previamente credenciadas pela empresa autorizada, conforme o disposto no
artigo 4º, art. 14º e respectivos parágrafos da Portaria 41/2008.
7. Na apuração, caso o primeiro cupom de participação sorteado não seja considerado válido
para fins de premiação (não esteja devidamente preenchido e/ou a pergunta da promoção
seja respondida de forma incorreta), outro cupom de participação será retirado
aleatoriamente da mesma urna, e assim sucessivamente até que seja sorteado a quantidade
de cupons de participação, que atenda a todos os requisitos deste Plano de Operação e sejam
considerados válidos para fins de premiação nesta Promoção, sendo estes os “cupons de
participação contemplados”.
8. Serão realizados oito sorteios conforme a tabela:
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período de participação
sorteio
1
2
3
4
5
6
7
8

início
16/01/18
01/02/18
01/03/18
01/04/18
01/05/18
01/06/18
01/07/18
01/08/18

fim
31/01/18
28/02/18
31/03/18
30/04/18
31/05/18
30/06/18
31/07/18
31/08/18

data de
impressão do
cupom
08/02/18
08/03/18
09/04/18
09/05/18
07/06/18
09/07/18
09/08/18
03/09/18

data do
sorteio
09/02/18
09/03/18
10/04/18
10/05/18
08/06/18
10/07/18
10/08/18
04/09/18

9. As apurações mensais não serão acumulativas, com exceção do 8º sorteio onde todos os
cupons anteriormente utilizados voltarão para a urna para o sorteio do último prêmio,
inclusive os ganhadores das apurações anteriores.
10. Local e horário da apuração: Sede da empresa na Cidade Nova, Rua Joaquim Palhares, 40 - Rio
de Janeiro – RJ. CEP.: 20.260-080, as 16h.
11. Não poderão participar da promoção funcionários das empresas promotoras, bem como de
suas agências de propaganda e promoção, sendo que, no momento da apuração, o
responsável pelo sorteio estará de posse de uma relação em ordem alfabética com os nomes
dos funcionários da empresa promotora para verificação.
12. Exibição dos prêmios: no site da promoção: http://www.silimed.com.br.
13. Entrega dos prêmios: O premio será entregue no domicílio do contemplado, e de acordo com
o artigo 5º do Decreto 70951/72 – Artigo 5º, os prêmios distribuídos deverão ser livres e
desembaraçados de qualquer ônus para os contemplados e não poderão ser convertidos em
dinheiro.
14. Divulgação da promoção: internet, blogs, instagram, facebook, consultórios médicos e
congressos.
15. O Regulamento estará disponível no site http://www.silimed.com.br
16. Os contemplados autorizam a utilização do seu nome, som de voz e imagem, pelo prazo
máximo de 01 (um) ano, após o encerramento desta promoção, sem qualquer ônus para a
empresa promotora.
17. Caso o prêmio não seja reclamado em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
apuração a que concorre o ganhador, este perderá o direito ao prêmio e o valor
correspondente será recolhido, ao Tesouro Nacional, como renda da União, na forma da Lei.
18. A participação na presente Promoção implica na aceitação automática de todas as disposições
do presente Plano.
19. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes das promoções
comerciais autorizadas deverão ser, primeiramente, dirimidas pelos seus respectivos
organizadores e, persistindo-as, submetidas a CEF e/ou aos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor.
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20. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca das lojas participantes para solução de
quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção.
21. Serão distribuídos 8 prêmios, sendo:
data do
sorteio

Prêmio

09/02/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID

09/03/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID

10/04/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID

10/05/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID

08/06/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID

10/07/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID

10/08/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID

04/09/18

1 IPAD Apple 128Gb Tela 9,7’ retina, proc. Chip A9 Câm.8MP+Frontal Ios10 Touch ID
uma viagem de turismo com direito a 1 (um) acompanhante, para Miami + um cartão pré-pago
sem função de saque, no valor de USD 1000,00, convertidos em reais na data do sorteio.

22. O Pacote de Viagem, de 5 dias e 4 noites em hotel de categoria turística, em apartamento
duplo, sendo hospedados juntos o participante contemplado e seu acompanhante.
23. A viagem incluirá passagens aéreas, de ida e volta, em classe econômica, para o destino
definido para cada um dos sorteios, incluindo as taxas de embarque, os traslados necessários
de ida e volta da residência do contemplado e hotéis para aeroportos.
24. As empresas aéreas, seguradora e hoteleiras, correspondentes à operação do prêmio, serão
escolhidas a critério da Empresa Promotora da Campanha, conforme disponibilidade do
período escolhido pelo contemplado para a realização da viagem.
25. O ponto de partida e chegada dos traslados será obrigatoriamente o endereço residencial do
contemplado. O contemplado e seu acompanhante viajarão obrigatoriamente juntos na
mesma data, com o mesmo meio de transporte. Fica desde já claro e acertado que o
contemplado, em nenhuma hipótese, será reembolsado caso escolha outra forma de
locomoção que não seja aquela oferecida pela empresa promotora.
26. Não estão incluídos no pacote nenhum tipo de alimentação, as bebidas alcoólicas consumidas,
filmes e programas adquiridos por serviço de TV a cabo eventualmente disponibilizado no
quarto de hotel, frigobar, serviço de quarto, serviço de revelação de fotografias, cabeleireiro,
massagens, telecomunicações, consultas médicas, medicamentos, os custos e procedimentos
para obtenção de passaporte e vistos, excesso de bagagem e qualquer outra despesa de
caráter pessoal, que serão consideradas extras e que serão de integral responsabilidade do
contemplado e/ou de seu acompanhante, que deverá pagá-las diretamente e no momento em
que lhe for exigido pelos prestadores de serviço. Em resumo, a Promotora será responsável
pelos serviços que estejam expressamente incluídos na descrição do Prêmio, conforme o
presente Regulamento, assim, não será, em nenhuma hipótese, aceita a extensão do período
da viagem, mesmo que ocorra por decisão e conta do participante e/ou seu acompanhante.
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27. A utilização do prêmio viagem se dará exclusivamente nas condições descritas e previstas
neste Plano de Operação, não sendo admitida qualquer alteração na duração da viagem, na
hospedagem ou acréscimo de atividades.
28. O participante contemplado e seu acompanhante ficarão INTEGRAL E ISOLADAMENTE
responsáveis caso decidam por realizar atividades fora aquelas definidas pela Promotora.
29. Somente serão admitidos acompanhantes menores de 18 (dezoito) anos se o contemplado for
um dos seus responsáveis legais ou que o menor tenha a devida autorização expressa de seus
responsáveis legais e do juizado de menores para viajar, além de, obrigatoriamente, possuir
alguma relação de parentesco com o ganhador. Nenhum menor de idade, em hipótese
alguma, poderá permanecer desacompanhado ao longo de todo o usufruto do prêmio.
30. Na eventualidade do contemplado e/ou do acompanhante, mesmo tendo passaporte e visto
válidos, sofrerem restrições no procedimento de imigração norte-americano, a Promotora não
terá qualquer responsabilidade, não sendo devido qualquer reembolso, pagamento ou
indenização em função de tal fato.
31. Premiação total no valor de R$ 46.592,00.
32. Período da viagem de 12/10/2018 a 15/12/2018.
33. Certificado de Autorização CAIXA nº 6-0028/2018.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS

