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PROMOÇÃO CAGEPREV DE ADESÃO 
INDIQUE UM AMIGO 

 
REGULAMENTO 

 
Com o objetivo de incentivar a adesão dos colaboradores ao Plano de Contribuição Variável -
PCV, a CAGEPREV Fundação CAGECE de Previdência Complementar está lançando a 
Promoção Indique um Amigo que sorteará 1 (um) notebook para os colaboradores da 
CAGECE que efetivarem sua adesão ao Plano de Contribuição Variável – PCV da CAGEPREV 
e sorteará 1 (um ) notebook para os colaboradores que já são participantes do Plano de 
benefícios e que indicarem um amigo a efetivar sua adesão entre os meses de novembro e 
dezembro de 2020. 
 
CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO: 
 
Pelo menos 20 adesões efetivadas de 1º de novembro a 30 de dezembro de 2020; 
 
CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO: 
 

1. Para participar do sorteio o colaborador terá que efetivar sua adesão do mês de 
novembro até o dia 30 de dezembro; 

2. Para participar do sorteio, o colaborador que já é participante do Plano deverá indicar 
pelo menos um amigo e este amigo deverá efetivar sua adesão até o dia 30 de 
dezembro de 2020. 

3. O colaborador terá direito a concorrer quantas vezes forem a quantidade de amigos 
indicados e que efetivarem sua adesão até a data determinada. 

4. Para comprovar a indicação, o colaborador deverá enviar um e-mail para 
cageprev@cageprev.com.br com a indicação do nome e da matrícula do amigo; 

5. Será formada uma comissão fiscalizadora para assegurar a lisura da promoção e para 
acompanhar o sorteio. A Comissão será formada por um membro do Conselho Fiscal, um 
membro do Conselho Deliberativo e um membro da Diretoria executiva da CAGEPREV. 

6. Os notebooks sorteados terão as seguintes características: processador Intel Core i3 
8GB SSD 240GB Tela 14.1” sistema operacional Linux. 

7. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro às 11:00h na sede da CAGEPREV 
8. O aplicativo a ser utilizado para o sorteio será o Sorteio GO 
9. Os vencedores receberão os prêmios na sede da CAGEPREV ou, caso residam no 

interior, os prêmios serão entregues em seus domicílios. 
10. Dúvidas ou esclarecimentos entrar em contato com a CAGEPREV através do e-mail 

cageprev@cageprev.com.br ou telefones 3181-2500 / 3181-6100 
11. Esta Promoção foi aprovada na 64ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da 

CAGEPREV realizada no dia 12 de novembro de 2020. 
 
 


