I - Razão Social: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL. II - Nome
Fantasia: GPACI. III - Endereço: Rua Antônio Miguel Pereira, nº 45, Bairro Jardim
Faculdade. IV - Cidade/UF: Sorocaba/São Paulo. V - CNPJ: 50.819.523/0001-32. VI Telefone/E-mail: (15) 2101-6555 | 2101-6577 | 9779-2925 | projetos@gpaci.org.br. VII
- Nome da Promoção: Acelera GPACI. VIII - Modalidade: Sorteio Filantrópico. IX - Área de
Execução do Plano: A Ação Social ocorrerá na cidade de Sorocaba e região. X - Prazo de
execução do plano: 116 (cento e dezesseis) dias. XI - Data de inicio e término do sorteio
Filantrópico: Inicio 02/03/2015 e término 27/06/2015. XII - Período de Participação: Inicio
27/06/2015 com término 27/06/2015 às 17 horas desta data. XIII - Objeto da Promoção:
Ação Social desenvolvida pelo GPACI com o sorteio, mediante a venda de cupons junto
à sociedade de Sorocaba e região, para fins de obtenção de recursos financeiros para o
custeio das despesas gerais do Hospital GPACI. XIV - Indicação de quantidade, descrição
detalhada e valor do prêmio: A Ação Social sorteará o seguinte prêmio:

Descrição do prêmio
UM VEICULO zero Km - HB20 1.0
- CHASSI- 9BHBG51 COR – BRANCO
POLAR, ANO MOD 2014/ 2015
MODELO 000002
Renavam 146783

Total dos prêmios

Quantidade
01

Valor
Trinta e três mil
duzentos e cinqüenta
e seis reais e oitenta
centavos.

R$ 33.256,80

XV - O prêmio é pessoal e intransferível, não sendo permitido ao contemplado trocar seu
prêmio por qualquer outro de igual valor, nem por dinheiro, sendo obrigatório recebimento
do prêmio acima especificado no item XIV. XVI - Descrição detalhada da promoção: A
promotora comercializará, junto à cidade de Sorocaba e região, cupons enumerados

Resultado: 75.820

falecimento, etc.) após prescrição do prazo de entrega (180 dias após da data da
apuração), o prêmio será direcionado aos cofres do Tesouro Nacional, como renda da
União. No momento da apuração, será automaticamente desclassificado aquele cupom
sorteado que não tiver sido originariamente impresso sob responsabilidade do GPACI. E no
caso do cupom que não estiver preenchido corretamente, fora dos critérios estabelecidos
neste regulamento. O participante será automaticamente excluído do sorteio em caso de
desclassificação ou fraude comprovada. XVII - Data do sorteio e informações gerais. 1 - O
prêmio está vinculado ao sorteio da loteria federal e corresponderá aos cinco algarismos
da extração do dia 27/06/2015, às 20 horas. O prêmio estará disponível na sede do GPACI
e também poderá ser visto no site do GPACI www.gpaci.org.br. 2 - Caso o contemplado
tenha idade inferior a 18 (dezoito) anos, deverá estar acompanhado de seu representante
legal, munidos de identificação para o recebimento do prêmio. 3 - O imposto de renda
devido em razão do sorteio será pago pelo GPACI. 4 - A imagem do ganhador do
prêmio poderá ser utilizada pela promotora do sorteio para divulgação, publicidade ou
propaganda, no prazo de um ano após a data da apuração. O mesmo será entregue em
nome do ganhador, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 5 - O cupom sorteado
deverá ser coincidente com as unidades simples lidas de cima para baixo. O regulamento
e demais informações podem ser associadas através do site: www.gpaci.org.br. 6
- Serão confeccionadas 20.000 (vinte mil unidades) de cupons série única com cinco
combinações, para concorrer ao sorteio os cupons serão numerados aleatoriamente de
00.000 até 99.999. As séries numeradas serão aleatórias. A expedição e a quantidade
dos cupons serão informadas no rodapé dos cupons. 7- As dúvidas e controvérsias
oriundas de reclamações dos consumidores participantes serão, preliminarmente,
dirimias pela promotora e, posteriormente, submetidas a CEPCO/CAIXA. 8- O PROCON
local receberá as reclamações devidamente fundamentadas.

O prêmio será entregue ao ganhador no prazo máximo de 30 dias após a data da
apuração, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, na sede do GPACI, situado a Rua
Antônio Miguel Pereira, nº 45, Bairro Jardim Faculdade, Sorocaba, São Paulo. Se o
ganhador contemplado não for encontrado, por qualquer motivo (mudança de endereço,
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em sequência alternada, que deverão ser preenchidos corretamente com os dados de
identificação de cada participante, os quais serão de uso exclusivo da promotora, sendo
reservado ao participante um comprovante com a logomarca da Instituição, nome da
campanha e números do cupom que se fará necessário para a apresentação no caso de
contemplação. O valor unitário do cupom será de R$20,00 (vinte reais), e o pagamento
deverá ser à vista. Não haverá limite de cupons por participantes. Somente serão
válidos cupons emitidos pelo GPACI, em condições de verificação de sua autenticidade.
Obrigatórios para preenchimento: dados pessoais de identificação do participante (nome
ou razão social, endereço completo, CPF ou cédula de identidade; número de telefone
e e-mail para contato). Cada cupom constará de cinco números diferenciados e em
sequência numérica alternada, dando ao participante o direito a concorrer com um dos
cinco números do sorteio filantrópico pela extração da loteria federal do dia 27/06/2015,
às 20 horas. O cupom premiado sairá da seguinte combinação dos cinco algarismos das
unidades simples lidas de cima para baixo da Loteria Federal, exemplo abaixo. Caso o
número sorteado não tenha sido vendido, deverá ser considerado ganhador o portador do
cupom imediatamente superior e na falta deste imediatamente o inferior.
1º prêmio: 7 4 3 6 7
2º prêmio: 4 3 2 1 5
3º prêmio: 2 7 4 5 8
4º prêmio: 5 1 9 7 2
5º prêmio: 3 6 5 3 0
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