
1. Campanha a ser realizada pela COGEM – Cooperativa de Crédito Cogem, com sede à Rua José 
Versolato, nº 111, Torre B, salas 2607 / 2608 - Baeta Neves –Condomínio Domo Business - São 
Bernardo do Campo - SP CEP 09750-730, inscrita no CNPJ sob o nº 44.401.800/0001-90.

2. Período da Campanha: 01/08/2021 à 31/08/2021.

3. Serão sorteados 03 (três) vouchers do site AMERICANAS.COM, restrito apenas 01 (um) ganhador 
por ASSOCIADO, onde voucher tem o valor de R$200,00 (duzentos reais).

4. Podem participar da campanha todos ASSOCIADOS, que realizarem a indicação de um amigo/
colega para se associar a COGEM, e na adesão ambos ganharão um brinde – chaveiro gancho 
personalizado limitado apenas 1 (um) por CPF de INDICADO e INDICANTE.

5. O ASSOCIADO INDICANTE que realizar indicações durante o período da campanha 
01/08/2021 a 31/08/2021, será cadastrado em um formulário online de uso exclusivo dos postos 
de atendimento COGEM contendo: POSTO DE ATENDIMENTO COGEM + NOME COMPLETO + 
TELEFONE/CELULAR + EMAIL + EMPRESA + NOME INDICADO, que a partir deste receberá seu 
número da sorte para concorrer a 01 (um) voucher durante o sorteio.

6. As indicações serão validadas no momento da “adesão” pelo Posto de Atendimento COGEM, 
através do preenchimento da proposta de admissão pelo colaborador da COGEM, e lançadas no 
formulário online da campanha.

7. A cada indicação gera 01 (um) número da sorte para concorrer no sorteio dos 03 (três) vouchers 
da Americanas.com no valor de R$200,00 (duzentos reais).

8. Não poderão participar desta campanha os membros do Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal e funcionários da COGEM, associados que pediram desligamento da COGEM e os associados 
que foram desligados da Cooperativa até o dia anterior ao do sorteio.

9. No caso de integração com novas empresas em que houver a admissão do contratado à 
Cooperativa, a equipe do RH não participará da campanha.

10. O INDICANTE que participar desta campanha, automaticamente exclui sua participação 
na outra campanha “indique seus amigos 2021” durante este período 01/08/2021 à 31/08/2021.

11. Os associados que possuírem parcelas de empréstimo em atraso não participarão do 
sorteio, caso não regularizem a(s) pendência(s) até o último dia útil do mês de vigência desta 
campanha. 

“INDICOU, CONCORREU. SE ASSOCIOU, GANHOU!”
REGULAMENTO DA CAMPANHA



12. Os contemplados estarão sujeitos a ceder seu nome, imagem, bem como “som de voz” à 
COGEM, de forma integralmente gratuita, por tempo indeterminado para eventuais divulgações 
em suas redes sociais.

13. Para participar, procure os postos de atendimento da COGEM e/ou através de nosso e-mail 
atendimento@cogem.com.br

Sobre as PREMIAÇÕES: 

14. O “INDICADO” ganhará 01 (um) chaveiro gancho personalizado da COGEM assim que se 
associar na COGEM. 

15. O “INDICANTE” ganhará 01 (um) chaveiro gancho personalizado assim que seu INDICADO 
fazer a adesão na COGEM, limitando-se apenas 01 (um) chaveiro no ato da primeira INDICAÇÃO 
realizada.

16. Os chaveiros são limitados sendo 01 (um) por CPF tanto de INDICANTE, quanto do 
INDICADO.

17. Os brindes – chaveiros gancho personalizados, serão entregues no ato da “adesão” em nosso 
posto de atendimento e/ou em casos que não possuem postos de atendimento COGEM serão 
enviados até o dia 10/09/2021.

18. Serão sorteados 03 (três) vouchers do site AMERICANAS.COM no valor de R$200,00 
(duzentos reais), para toda base de INDICAÇÕES realizadas no período da campanha 01/08/2021 
à 31/08/2021. Limitando-se apenas a 1 (um) voucher sorteado por CPF.

19. O prêmio não poderá ser substituído por valor monetário ou qualquer outro item. 

20. O prêmio do contemplado será enviado através do email concedido no ato da sua 
INDICAÇÃO para participar desta campanha.

Sobre o funcionamento do SORTEIO:

21. O número da sorte é baseado na sequência numérica de data/hora que realizou sua 
INDICAÇÃO, e o indicado tornou-se associado, sendo cadastrado por um de nossos colaboradores 
responsáveis pelo atendimento COGEM daquela respectiva empresa. 

22. O número da sorte será enviado todas as sextas-feiras no email cadastrado no ato da 
INDICAÇÃO. Sendo eles: 06/08/2021 – 13/08/2021 – 20/08/2021 – 27/08/2021 e concluindo o 
mês de vigência da campanha no dia 01/09/2021.

http://atendimento@cogem.com.br


23. O site que será utilizado para o sorteio das premiações será o Sorteador.com.br - Nunca 
foi tão fácil realizar um sorteio! – que podemos inserir quantidade de pessoas participantes, 
sorteando aleatoriamente dentro do daquele intervalo numérico.

24. O ganhador somente será premiado uma única vez, dando chances aos demais 
participantes por suas indicações, limitando-se apenas 01 (um) CPF premiado. Lembramos que 
caso exista a possibilidade de ser sorteado novamente em decorrência de diversos números da 
sorte que possuir, apenas será considerado uma única vez.

25. Antes do sorteio será realizado a consulta se o associado está adimplente a todas as regras 
da campanha.

26. O sorteio será realizado em 08/09/2021 (quarta-feira) às 12h, em uma live em nosso 
perfil oficial do Instagram @cogem_cooperativa.

Outras situações serão analisadas 
pela Administração da Cogem.


