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Regulamento da Ação Entre Amigos 2020 – Legião de Maria – Senatus de São Paulo 

 

1) A “Ação Entre Amigos 2020 – Legião de Maria – Senatus de São Paulo” é uma campanha 

coordenada pela Legião de Maria – Senatus de São Paulo, CNPJ 43.037.787/001-79, com 

sede na Avenida Liberdade, 91, Sobreloja, bairro da Liberdade, São Paulo / SP, CEP 01503-

903, fone: (11) 3104-5980, fax: (11) 3105-0780, e-mail: legiademaria-

senatussp@uol.com.br. 

2) O objetivo dessa campanha é a arrecadação de fundos para a manutenção do Senatus de 

São Paulo, tendo em vista que, devido a pandemia, as reuniões da Legião de Maria não 

estão sendo realizadas e, com isso, as arrecadações (contribuições) não estão ocorrendo. 

3) A rifa é aberta a todos, incluindo os membros ativos e auxiliares da Legião de Maria, pessoas 

próximas ou que queiram ajudar. 

4) Essa campanha se dará através da venda de bilhetes numerados que, ao final, premiarão 

05 (cinco) bilhetes sorteados. 

5) Cada bilhete será vendido no valor de R$ 5,00 (cinco reais). 

6) Um mesmo participante poderá adquirir um ou mais bilhetes, aumentando, assim, as suas 

chances de ganhar. 

7) Toda a venda será feita de maneira virtual, ou seja, não serão distribuídos bilhetes 

“físicos”. 

8) Para concorrer, o participante deverá adquirir um ou mais bilhetes e realizar o pagamento. 

a) O pagamento deverá ser feito diretamente na conta do Senatus de São Paulo (CNPJ: 

43.037.787/0001-79) 

i. Santander – Agência: 0248, CC: 13001181-7 

ii. Bradesco – Agência: 0131-7, CC: 103781-0 

b) Caso o participante adquira o bilhete através de um dos membros da Legião de Maria 

ou pessoa autorizada a vender, o bilhete só terá validade após o pagamento para o 

Senatus de São Paulo. É de responsabilidade do vendedor o pagamento dentro do prazo 

estipulado sendo que, caso este não realize, o bilhete não estará concorrendo, mesmo 

que seja sorteado. É de responsabilidade do comprador verificar se o seu bilhete foi 

devidamente pago para o Senatus de São Paulo. 

c) Após o pagamento, é de responsabilidade do adquirente ou do vendedor autorizado 

enviar o comprovante para o Senatus de São Paulo através do e-mail: legiaodemaria-

senantussp@uol.com.br sendo que, caso o comprovante não seja enviado no tempo 

estipulado, o bilhete não estará concorrendo, mesmo que seja sorteado. 

d) Ao enviar o comprovante, o mesmo deverá estar devidamente identificado com as 

seguintes informações: nome do Conselho diretamente filiado ao Senatus, valor, nome 

do depositante, telefone para contato, números aos quais se refere o pagamento. Essas 

informações devem estar constando no corpo do e-mail. Também deverá identificar no 

corpo do e-mail e no assunto que o depósito se refere à rifa. Caso essas informações 

não constem, não será possível vincular o pagamento à campanha. 

e) Caso o vendedor não cumpra o prazo para o pagamento ao Senatus de São Paulo, deverá 

restituir o valor exato pago ao comprador em até 07 dias.  
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f) Caso o vendedor não cumpra o prazo para o envio do comprovante ao Senatus de São 

Paulo, terá o prazo de 90 dias após a data do sorteio para pedir o reembolso do valor. 

Após o reembolso, deverá restituir o valor exato pago ao comprador em até 07 dias. 

g) Caso o comprador tenha feito o pagamento a um vendedor e constate que este realizou 

o pagamento, mas não enviou o comprovante dentro do prazo estipulado, pode pedir o 

reembolso diretamente para o Senatus de São Paulo no período de 90 dias após a data 

do sorteio, caso o reembolso não tenha sido enviado para o vendedor. 

9) A campanha terá início no dia 19/10/2020. 

10) O pagamento e envio do comprovante para o Senatus de São Paulo deverá ser feito, 

impreterivelmente, até o dia 16/12/2020 às 23:59, não sendo aceitos após essa data. 

11) O sorteio será realizado no dia 19/12/2020 pela Loteria Federal e premiará os 05 números 

sorteados.  

a) Caso não ocorra sorteio nesse dia, será considerado o próximo sorteio a partir da 

data de 19/12/2020. 

b) Serão considerados números participantes os 4 últimos algarismos do número 

sorteado. Por exemplo: se o número sorteado for 123456, o número considerado 

será 3456. 

c) Caso a campanha consiga vender mais de 9.999 bilhetes serão considerados os 5 

últimos algarismos do número sorteado. Por exemplo: se o número sorteado for 

123456, o número considerado será 23456. 

d) Para o caso de acontecer o que foi descrito no item C, acima citado, os organizadores 

comunicarão o fato ocorrido até dia 17/12/2020 através do site 

https://www.senatus.org.br/ e Facebook https://pt-br.facebook.com/SenatusSP/. 

12) O resultado poderá ser conferido pelo site 

http://www.loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/federal/ ou 

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias, na opção “Federal”.  

13) Após o sorteio, os organizadores divulgarão os resultados através do site 

https://www.senatus.org.br/ e Facebook https://pt-br.facebook.com/SenatusSP/. 

Também serão feitas tentativas de contato telefônico com os ganhadores. Será de 

responsabilidade do ganhador comunicar ao Senatus de São Paulo o seu interesse em 

receber o prêmio. 

a) Caso o ganhador não se pronuncie no até o dia 19/03/2021, perderá o direito de 

resgatar o prêmio, não havendo qualquer tipo de reembolso. 

b) Caso o número sorteado não tenha sido vendido, o prêmio retornará para o Senatus de 

São Paulo, não sendo sorteado novamente. 

14) Os prêmios serão sorteados na seguinte ordem: 

1º prêmio – Ensaio Fotográfico 

2º prêmio – Sessão de Massoterapia 

3º prêmio – Kit Festa 

4º prêmio – Imagem de Nossa Senhora Aparecida feita em feltro 

5º prêmio – Kit de produtos de beleza 

15) Todos os prêmios foram doados por legionários ou simpatizantes da Legião de Maria. 

16) O ganhador poderá optar por não receber o prêmio ou transferir o mesmo para outra 

pessoa de seu interesse, desde que atenda as regras dos prêmios, descritas abaixo, no item 

17. 
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17) Os prêmios só serão entregues ou  realizados (no caso do ensaio fotográfico e sessão de 

massoterapia) dentro dos municípios de São Paulo (Capital) e região metropolitana (Arujá, 

Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-

Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, 

Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi 

das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 

Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista). 

a) Caso alguém de fora dos municípios citados ganhe o prêmio, deverá se organizar para 

recebe-lo dentro desses munícipios. 

18) Os prêmios só serão entregues após a verificação do pagamento do número sorteado e 

confirmação dos dados do ganhador. 

a) Caso não seja confirmado o pagamento ou não seja possível confirmar que o número 

sorteado pertence a pessoa que se manifestou, o prêmio ficará retido no período de até 

90 dias até que seja esclarecido o fato. É de responsabilidade do ganhador apresentar 

as provas necessárias para confirmar a sua identidade e pagamento. Após 90 dias, o 

prêmio será retornado para a equipe organizadora, não sendo mais possível resgatá-lo 

e não será feito qualquer tipo de reembolso. 

19) As regras para utilização dos prêmios são: 

a) Ensaio Fotográfico 

i. O profissional entrará em contato com o ganhador para combinar o ensaio. 

ii. É de responsabilidade da pessoa que fará o ensaio informar os meios de 

contatos válidos, de forma que o profissional poderá se comunicar. Caso o 

profissional não consiga se comunicar, o ganhador perderá o direito de 

usufruir do ensaio, não havendo qualquer tipo de reembolso. 

iii. A pessoa que fará o ensaio combinará com o profissional o melhor dia, horário 

e local para a realização do ensaio fotográfico, de forma que ambas as partes 

estejam satisfeitas.  

iv. O profissional terá o direito de não aceitar o local escolhido, bem como não 

iniciar ou dar continuidade ao ensaio caso perceba alguma inconformidade ou 

algo que gere qualquer tipo de risco para si, para as pessoas ao redor ou para 

o seu equipamento. 

v. O profissional levará consigo o seu próprio equipamento, sendo de 

responsabilidade da pessoa que fará o ensaio levar roupas ou itens que deseja 

utilizar. 

vi. Caso algum equipamento do profissional seja danificado devido a alguma ação 

da pessoa que fará o ensaio ou por algum dos seus acompanhantes, será de 

responsabilidade da pessoa que danificou ou seu responsável legal o 

pagamento de todos os custos para conserto do equipamento. 

vii. A data escolhida deverá coincidir com a disponibilidade do profissional. 

viii. O local escolhido deverá ser de fácil acesso ao profissional e deverá permitir 

esse tipo de trabalho, sendo que é de responsabilidade da pessoa que fará o 

ensaio se informar, com antecedência, sobre a disponibilidade do local e as 

regras para esse tipo de trabalho. 
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ix. O ensaio poderá ser feito individualmente ou com até 4 pessoas, sendo 

permitida até 2 trocas de roupa caso seja individual ou 1 troca de roupa caso 

seja em grupo. 

x. Será feito um ensaio fotográfico com 50 fotos no período máximo de 01 hora 

e 30 minutos. A pessoa que fará o ensaio fotográfico poderá optar por tirar 

menos fotos ou não cumprir com o período completo. Ao completar a 

quantidade máxima de fotos ou o período máximo, o que acontecer primeiro, 

o ensaio se encerra, independentemente de ter alcançado as duas premissas 

juntas. Caso ela opte por interromper, o ensaio será encerrada, não havendo 

a possibilidade de continuação posterior. 

xi. As fotos tiradas serão entregues em até 30 dias após o ensaio, de maneira 

virtual. O profissional irá combinar a forma de entregar (gravado em CD, 

download, etc.). 

xii. A pessoa que fará o ensaio deverá realiza-lo até 19/12/2021. Caso não realize 

até essa data, perderá o direito sobre o mesmo, não havendo qualquer tipo de 

reembolso. 

xiii. Após a pessoa que realizará o ensaio confirmar a data e local com o 

profissional, ela poderá cancelar com até 48h de antecedência, podendo 

remarcar depois, dentro do prazo estipulado. Caso cancele em menos de 48h, 

o profissional terá o direito de não remarcar outra data, não havendo qualquer 

tipo de reembolso. 

xiv. A pessoa que realizará o ensaio poderá cancelar até 4 vezes. Caso ocorra o 4º 

cancelamento, o profissional terá o direito de não remarcar outra data, não 

havendo qualquer tipo de reembolso. 

xv. Caso o profissional cancele, a pessoa que realizará o ensaio terá o direito de 

escolher uma nova data, sem contabilizar na quantidade de vezes que ela pode 

cancelar. 

xvi. Em caso de conflitos, os oficiais do Senatus de São Paulo ou quem eles 

designarem, poderão intermediar as conversas entre o ganhador / pessoa que 

realizará o ensaio e o profissional. Caso não seja resolvido o conflito, a decisão 

final ficará por conta dos oficiais do Senatus de São Paulo ou a quem eles 

designaram para intermediar o conflito, sendo irrefutável a decisão tomada. 

b) Sessão de Massoterapia 

i. O profissional entrará em contato com o ganhador para combinar a sessão. 

ii. É de responsabilidade da pessoa que fará a sessão informar os meios de 

contatos válidos, de forma que o profissional poderá se comunicar. Caso o 

profissional não consiga se comunicar, o ganhador perderá o direito de 

usufruir da sessão, não havendo qualquer tipo de reembolso. 

iii. A pessoa que fará a sessão combinará com o profissional o melhor dia, horário 

e local para a realização, de forma que ambas as partes estejam satisfeitas.  

iv. O profissional terá o direito de não aceitar o local escolhido, bem como não 

iniciar ou dar continuidade à sessão caso perceba alguma inconformidade ou 

algo que gere qualquer tipo de risco para si, para as pessoas ao redor ou para 

o seu equipamento. 

v. A data escolhida deverá coincidir com a disponibilidade do profissional. 
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vi. O local escolhido deverá ser de fácil acesso ao profissional e deverá permitir 

esse tipo de trabalho, sendo que é de responsabilidade da pessoa que fará o 

ensaio se informar, com antecedência, sobre a disponibilidade do local e as 

regras para esse tipo de trabalho. 

vii. A sessão será feita de maneira individual e apenas para uma pessoa. 

viii. Será feita uma sessão de 01 hora. A pessoa que fará a sessão poderá optar por 

não cumprir o período máximo, interrompendo, se assim desejar, a sessão a 

qualquer momento. Caso ela opte por interromper, a sessão será encerrada, 

não havendo a possibilidade de continuação posterior. 

ix. A pessoa que fará a sessão deverá estar vestindo roupas confortáveis e 

apropriadas para esse tipo de serviço. 

x. A pessoa que fará a sessão deverá realiza-la até 19/12/2021. Caso não realize 

até essa data, perderá o direito sobre a mesma, não havendo qualquer tipo de 

reembolso. 

xi. A pessoa que realizará a sessão poderá cancelar até 4 vezes. Caso ocorra o 4º 

cancelamento, o profissional terá o direito de não remarcar outra data, não 

havendo qualquer tipo de reembolso. 

xii. Caso o profissional cancele, a pessoa que realizará a sessão terá o direito de 

escolher uma nova data, sem contabilizar na quantidade de vezes que ela pode 

cancelar. 

xiii. Em caso de conflitos, os oficiais do Senatus de São Paulo ou quem eles 

designarem, poderão intermediar as conversas entre o ganhador / pessoa que 

realizará a sessão e o profissional. Caso não seja resolvido o conflito, a decisão 

final ficará por conta dos oficiais do Senatus de São Paulo ou a quem eles 

designaram para intermediar o conflito, sendo irrefutável a decisão tomada. 

c) Kit Festa 

i. A equipe organizadora entrará em contato com o ganhador para combinar a 

entrega do kit. 

ii. O ganhador poderá optar por não receber o kit ou por entrega-lo para outra 

pessoa, neste caso, se for solicitado que a entrega seja feita pela equipe, a 

pessoa escolhida deverá estar dentro da área de atuação descrita no item 16. 

iii. O prêmio poderá ser entregue pela equipe organizadora ou o ganhador poderá 

optar por retirar em local previamente combinado. 

iv. A entrega não terá custos para a pessoa que ganhou ou que receberá. Caso a 

pessoa opte por retirar em local, é de responsabilidade dela os custos 

decorrentes da retirada. 

v. Caso não seja possível ser entregue o kit no dia e horário combinado, o 

ganhador deverá retirar o mesmo em até 3 dias corridos, em local previamente 

estabelecido pela equipe organizadora. Por se tratar de produtos perecíveis, 

não será possível o armazenamento dos itens por um longo período.  

vi. O kit é composto por:  

• 01 bolo de 01 kg 

• 50 salgados diversos 

• 50 doces diversos 

• 01 refrigerante de 02 L 
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d) Imagem de Nossa Senhora Aparecida feita em feltro 

i. A equipe organizadora entrará em contato com o ganhador para combinar a 

entrega do kit. 

ii. O ganhador poderá optar por não receber o prêmio ou por entrega-lo para 

outra pessoa, neste caso, se for solicitado que a entrega seja feita pela equipe, 

a pessoa escolhida deverá estar dentro da área de atuação descrita no item 

16. 

iii. O prêmio poderá ser entregue pessoalmente pela equipe organizadora ou por 

Correios ou o ganhador poderá optar por retirar em local previamente 

combinado.  

iv. A entrega não terá custos para a pessoa que ganhou ou que receberá. Caso a 

pessoa opte por retirar em local, é de responsabilidade dela os custos 

decorrentes da retirada. 

v. A imagem é uma reprodução de Nossa Senhora Aparecida feita em feltro de 

aproximadamente 20 cm. 

e) Kit de produtos de Beleza 

i. A equipe organizadora entrará em contato com o ganhador para combinar a 

entrega do kit. 

ii. O ganhador poderá optar por não receber o prêmio ou por entrega-lo para 

outra pessoa, neste caso, se for solicitado que a entrega seja feita pela equipe, 

a pessoa escolhida deverá estar dentro da área de atuação descrita no item 

16. 

iii. O prêmio poderá ser entregue pessoalmente pela equipe organizadora ou por 

Correios ou o ganhador poderá optar por retirar em local previamente 

combinado.  

iv. O kit será composto de:  

• 01 óleo hidratante Paixão 

• 01 loção Nívea 

• 01 caixa da natura com 5 sabonetes 

• 01 caixa da Pantene, shampoo e condicionador, para hidratar e selar a 

cutícula dos cabelos 

• 01 hidratante corporal Avon Care, reparador 

• 01 sabonete líquido bactericida, masculino, active 

• 01 sabonete líquido bactericida feminino, Rexona 

• 01 gel higiênico para as mãos, da Giovanna baby 

• 01 desodorante Nívea, sem perfume, hidratante 

• 01 sachê de óleo de coco, extravirgem, hidratante capilar 

• 02 ampolas de vitamina E para hidratar o cabelo 

• 01 embalagem com 15 mini lixas para unha 

• 01 embalagem com lenços descartáveis, 15 lenços 

• 02 bases hidratantes para unha da Risque 

v. A entrega não terá custos para a pessoa que ganhou ou que receberá. Caso a 

pessoa opte por retirar em local, é de responsabilidade dela os custos 

decorrentes da retirada. 
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20) Todas as informações referentes à campanha serão divulgadas no site 

https://www.senatus.org.br/ e Facebook https://pt-br.facebook.com/SenatusSP/. 

21) Os participantes, ganhadores e pessoas que usufruirão dos prêmios concordam e autorizam 

a utilização de seu nome, fotografia ou imagens e voz para divulgação e resultado da 

campanha, sem qualquer ônus para a entidade promotora da rifa. 

22) O ato de compra do(s) cupons(s), no valor definido, caracteriza o participante no 

conhecimento e aceitação integral dos termos e condições deste Regulamento. 

https://www.senatus.org.br/
https://pt-br.facebook.com/SenatusSP/

