
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOÇÃO 
“CRÉDITO IMOBILIÁRIO PREMIADO SICOOB” 

 

PROMOTORA MANDATÁRIA 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA 

(“SICOOB”) 

SIG, Quadra 06, 2.080 – Plano Piloto 

CEP 70610-460 – Bras1ília/DF 
CNPJ nº 04.891.850/0001-88 

 

 
PROMOTORA ADERENTE 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 

(“BANCOOB”) 
SIG, Quadra 06, Lotes 2.080 A – Plano Piloto 

CEP 70610-460 – Brasília/DF 

CNPJ nº 02.038.232/0001-64 

 
 

REGULAMENTO 

 
 

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

 

1.1. A promoção comercial intitulada “CRÉDITO IMOBILIÁRIO PREMIADO SICOOB” 
(“promoção”) será realizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS 

DO SICOOB LTDA. – SICOOB CONFEDERAÇÃO (SICOOB), na qualidade de Promotora 

Mandatária, em parceria com o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB), 
na qualidade de Promotora Aderente, ambas denominadas em conjunto “Promotoras”, em 

todo o território nacional, sendo destinada às pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) 

anos, domiciliadas em território nacional, associadas a uma cooperativa singular 
pertencente ao Sistema Sicoob, desde que cumpram com todas as obrigações definidas 

neste Regulamento. 

 

1.2. Estão impedidos de participar desta Promoção: (i) as pessoas físicas menores de 18 
(dezoito) anos mesmo sendo devidamente representadas por responsável legal; (ii) as 

pessoas físicas que não cumpram as regras definidas do produto da campanha e/ou que 

não sejam domiciliadas em território nacional; (iii) as pessoas jurídicas; (iv) os 
empregados, estagiários, jovens aprendizes e prestadores de serviços de caráter não 

eventual das seguintes pessoas jurídicas: Cooperativas Filiadas ao SICOOB Confederação, 

Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda. (SICOOB Confederação), Banco 
Cooperativo do Brasil S/A (“BANCOOB”), BANCOOB Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda (“BANCOOB DTVM”), Ponta Administradora de Consórcios Ltda (“Ponta 

Consórcios”), Cabal Brasil Ltda (“Cabal”), a Fundação SICOOB de Previdência Privada 

(“SICOOB Previ”) e SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A. (“SICOOB 
Seguradora”), e das pessoas jurídicas por ele controladas; (v) os membros da Diretoria 

Executiva, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal das Cooperativas Filiadas ao 

SICOOB Confederação (Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda), Banco 
Cooperativo do Brasil S/A (“BANCOOB”), BANCOOB Distribuidora de Títulos e Valores  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliários Ltda (“BANCOOB DTVM”), Ponta Administradora de Consórcios Ltda (“Ponta 
Consórcios”), Cabal Brasil Ltda (“Cabal”), a Fundação SICOOB de Previdência Privada 

(“SICOOB Previ”) e SICOOB Seguradora de Vida e Previdência SA (“SICOOB Seguradora”) 

e das pessoas jurídicas por eles controladas, do escritório M.Godoy Consultoria Jurídica 
em Comunicação Publicitária, das agências de publicidade, e outras pessoas jurídicas 

envolvidas na realização e execução desta campanha, bem como auditores contratados e 

quaisquer outros profissionais que possam ter informação privilegiada a respeito desta 

Promoção. 
 

1.2.1. Não farão jus aos prêmios as pessoas físicas participantes cujas operações de 

crédito imobiliário, nos termos desse Regulamento, não tenham sido concluídas e 
liberadas pelo SICOOB até o dia 15/7/2021. 

 

1.3. Esta promoção é válida para pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, domiciliadas 
em território nacional, associadas a uma cooperativa singular pertencente ao Sistema 

Sicoob, ou que venham a se tornar associadas no período da promoção e que contratem 

um financiamento imobiliário junto ao SICOOB ou realizem a portabilidade do crédito 

imobiliário de outra instituição financeira para o SICOOB, cadastradas no sistema no 
período de 15/3/21 até o dia 15/5/2021, com a confirmação e liberação dessa operação 

até o dia 15/7/2021. 

 
1.4. Ao contratar financiamento imobiliário em umas das Cooperativas SICOOB ou efetivar a 

portabilidade de crédito imobiliário de outra instituição financeira para o SICOOB, durante 

o período da campanha, o cooperado será convidado a participar da promoção, mediante 

a assinatura do Termo de Aceite e Adesão ao Regulamento disponível no site 
www.sicoob.com.br/creditopremiado e nas cooperativas, em especial no que tange à 

utilização dos seus dados cadastrados junto ao SICOOB, para os fins necessários à 

consumação e controle de sua participação na promoção. 
 

1.5. A ausência da assinatura desse Termo implicará na impossibilidade do interessado em 

efetivar a sua participação na promoção. 
 

1.6. A partir do preenchimento das condições de participação acima especificadas, os 200 

(duzentos) primeiros associados que contratarem um financiamento de crédito imobiliário 

junto às Cooperativas singulares do SICOOB ou realizarem a portabilidade do crédito 
imobiliário de outra instituição financeira para o SICOOB, no período de participação de 

15/3/2021 a 15/5/2021, desde que cumprido o prazo de validação do processo até o dia 

15/7/2021, serão premiados. 
 

1.7. Caso, antes do dia 15/5/2021 já tenham sido identificados os 200 (duzentos) potenciais 

ganhadores, o período de participação dessa promoção poderá ser encerrado 
antecipadamente. Por outro lado, se no dia 15/5/2021 as Promotoras ainda não tiverem 

identificado os potenciais 200 (duzentos) ganhadores, o período de participação será 

automaticamente prorrogado, desde que este não ultrapasse a data limite para conclusão 

do processo de validação da operação de crédito (15/7/2021), prevalecendo o que 
ocorrer primeiro. 

 

 
 

http://www.sicoob.com.br/creditopremiado


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.8.  Fica desde já estabelecido que o processo de validação do resultado do concurso levará 

em consideração a data em que os contratos de operações de crédito imobiliário 

forem devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos, o que não 
pode ser posterior ao dia 15/7/2021, sendo certo que, após esse registro, os contratos 

são enviados ao BANCOOB para inclusão dessa informação no processo de financiamento 

imobiliário.  

 
 

2. DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS 

 
2.1. Serão premiados os 200 (duzentos) primeiros cooperados que cumprirem as condições 

previstas no item 1.3 e seguintes, com a seguinte premiação, no valor total de R$ 

417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais) em prêmios: 
 

• 100 mil pontos equivalentes a R$ 2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco 

reais) para serem utilizados no Shopping Virtual Coopera, pelo App 

Coopera ou pelo site www.shopcoopera.com.br, tendo como sugestão de 
prêmio uma TV de 43 polegadas.  

 

2.2. Os pontos a serem utilizados para trocar por uma TV de 43 polegadas ou por qualquer 
outro(s) produto(s) a ser(em) escolhido(s) pelos participantes, serão válidos por 24 (vinte 

e quatro) meses, contados da sua disponibilização, conforme Termo de Uso e a Política de 

Privacidade da Plataforma Coopera, disponível aos seus usuários por meio do App Coopera 

ou site www.shopcoopera.com.br 
 

2.3. A comprovação de propriedade dos prêmios será feita em até 8 (oito) dias antes do início 

da Promoção (artigo 15, § 1º do Decreto 70.951/72), por meio de documentos que 
permanecerão no SICOOB, localizado na SIG, Quadra 06, 2.080 – Plano Piloto, CEP 

70610-460 – Brasília - DF, para eventual fiscalização, os quais serão, posteriormente, 

submetidos à análise da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do 
Ministério da Economia (SECAP/ME) no momento da prestação de contas. 

 

 

3. APURAÇÃO DOS RESULTADOS E IDENTIFICAÇÃO DOS GANHADORES 
 

 

3.1. Para fins de apuração e validação do resultado do concurso, será considerada a data e 
horário do registro do contrato de operação de crédito imobiliário, objeto dessa promoção, 

no Cartório de Títulos e Documentos, levando-se em consideração que é necessário que 

os contratos registrados tenham sido enviados ao BANCOOB para inclusão da informação 
no processo de financiamento imobiliário. Essa informação irá caracterizar a conclusão da 

operação de crédito e será gerenciada por meio do sistema operacional de crédito 

imobiliário. 

 
3.2. Uma Comissão Julgadora nomeada pelas Promotoras procederá à validação das 

participações e contato com cada participante selecionado dentro de até 15 (quinze) dias 

úteis após a data de efetivação da validação da contratação do financiamento imobiliário 
ou da realização da portabilidade de crédito imobiliário para o SICOOB.  

http://www.shopcoopera.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Assim sendo, para fins de apuração do resultado desse concurso que identificará 

os 200 (duzentos) contemplados que primeiro cumprirem as condições de 
participação estabelecidas nesse Regulamento, podemos exemplificar a seguinte 

situação:  

 
3.3.1 “A operação do cooperado João foi cadastrada pela cooperativa no dia 20/3/2021 

e desde então, iniciaram-se os trâmites necessários para análise de crédito, pagamento 

da tarifa de análise da operação, análise jurídica dos documentos, avaliação do imóvel, 

registro do contrato em cartório no dia 15/6/2021 e envio do contrato registrado ao 
BANCOOB. 

 

3.3.2 Nesse cenário, os 200 (duzentos) primeiros contemplados seriam classificados de 
acordo com a data do registro do contrato em cartório, conforme a seguir: 

 

• 1º lugar: Maria – 10/5 
• 2º lugar: Helena – 20/4 

• 3º lugar: Cristina – 25/4 

• 4º lugar: Marcos – 22/5 

• 199º lugar: João – 15/6 
• 200º lugar: Paulo – 10/7 

 

3.4 Em caso de empate, será levado em consideração como critério de desempate, a data do 

pagamento da tarifa de análise da operação (considerando quem pagou primeiro). Se 
mesmo assim o empate prevalecer, o critério de desempate será a data de cadastramento 

da operação no sistema. 

 
3.5 A divulgação do resultado da apuração dos 200 (duzentos) contemplados será feita no dia 

16/8/2021 ou em data anterior caso sejam identificados os contemplados antes dessa 

data.    
 

3.6 As Promotoras entrarão em contato com os participantes selecionados de uma única vez, 

quando já tiverem a definição dos 200 (duzentos) primeiros cooperados que tiverem 

preenchido a condição de participação.  
 

3.6.1 Será de exclusiva responsabilidade do participante monitorar suas ligações e 

mensagens de e-mail para receber informações sobre a sua premiação. 
 

3.7 Caso o participante selecionado manifeste o desejo de não receber o prêmio distribuído 

nesta promoção, as Promotoras entrarão em contato com o próximo participante, 

respeitando a ordem contratação/transferência do serviço, a fim de comprovar se este 
cumpre todas as condições de participação dentro do prazo de validação e possa ser 

declarado um dos ganhadores desta promoção. 

 
3.8 A Comissão Julgadora das Promotoras será formada por pessoas de reconhecida 

capacidade e idoneidade para realizar esse tipo de trabalho, que validarão a participação 

dos cooperados selecionados com decisão soberana sobre a sua validade e elaborarão da 
respectiva Ata de Apuração, a ser posteriormente entregue à Secretaria de Avaliação de 

Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia - SECAP/ME. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. LOCAL E PROCEDIMENTO DA ENTREGA DOS PRÊMIOS  

 
 

4.1. Os prêmios serão disponibilizados aos ganhadores, livres e desembaraçados de qualquer 

ônus, em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da documentação 

completa do ganhador e Termo de Quitação de Envio e Entrega de Prêmio. 
 

4.2 Assim sendo, quando solicitado pelas promotoras, o ganhador deverá estar munido dos 

seus documentos pessoais (CPF e RG) e, ainda, assinar um Termo de Quitação e 
Entrega de Prêmio. 

 

4.2.1 Caso determinado contemplado não possa receber o prêmio, deverá outorgar 
poderes a procurador, pessoa física com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, 

constituído por procuração pública ou particular com reconhecimento de firma em Cartório, 

autorizando-o a receber o prêmio em seu lugar e dar recibo da quitação da obrigação às 

Promotoras da entrega do prêmio. Nesse caso, o procurador deverá apresentar as cópias 
dos documentos do ganhador listados neste Regulamento, seus próprios RG e CPF, e a 

procuração original por meio da qual o contemplado lhe conferiu poderes para recebimento 

da premiação. 
 

4.3 Na eventualidade de algum ganhador vir a falecer, o prêmio será disponibilizado ao 

respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante. Não havendo processo de inventário, 

será entregue a um dos herdeiros do contemplado, com consentimento dos demais, desde 
que devidamente comprovada esta condição.  

 

4.4 Os prêmios oferecidos nesta Promoção são pessoais e intransferíveis, sendo vedada sua 
troca ou substituição por dinheiro, outros produtos e/ou serviços que não estejam 

disponíveis na Plataforma Coopera. 

 
4.5 A comprovação de propriedade dos prêmios a serem entregues nesta Promoção será feita 

dentro do prazo legal de até 8 (oito) dias antes da data da respectiva apuração, por meio 

de documentos que permanecerão na sede do BANCOOB, situado na SIG, Quadra 06, 

2.080, CEP 70610-460, em Brasília, Distrito Federal, para eventual fiscalização e, 
posteriormente, no momento da prestação de contas, encaminhados para protocolo na 

Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia 

(SECAP/ME). 
 

4.6 Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art. 70, inciso I, letra b, item 2, o SICOOB 

recolherá 20% (vinte por cento) de IRRF sobre o valor total da premiação, até o 3º dia 
útil subsequente ao decêndio de ocorrência de cada fato gerador, por meio de DARF, sob 

o código de receita 0916. 

 

 
4.7 As imagens ilustrativas dos prêmios oferecidos nesta Promoção poderão ser visualizadas 

no site www.shopcoopera.com.br e www.sicoob.com.br/creditopremiado e nos materiais 

de divulgação da Promoção. 
 

http://www.shopcoopera.com.br/
http://www.sicoob.com.br/creditopremiado


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO E DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
5.1 A divulgação desta Promoção poderá ser feita por meio de Internet (Facebook, YouTube, 

Google, hotsite da Promoção, outdoor, spot de rádio, carro de som, TV, material impresso 

(filipetas, cartazes, bandeirolas, wooblers, adesivos para caixa), dentre outras mídias que 

possam vir a ser utilizadas. 
 

5.2 O Número do Certificado de Autorização SECAP/ME será divulgado no Regulamento que 

ficará disponível para consulta dos Participantes e interessados no site  
www.sicoob.com.br/creditopremiado durante todo o período de participação. 

 

5.3 A divulgação dos ganhadores ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data 
da apuração do resultado do concurso, e ficará disponível no site 

www.sicoob.com.br/creditopremiado para consulta pelo prazo de até 30 (trinta) dias úteis 

após o encerramento da Promoção. 

 
 

6. HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO  

 
6.1 Serão desclassificadas a qualquer momento, as participações com suspeita de fraude e 

com fraude comprovada; efetuadas por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma 

ilícita; ou que não cumpram quaisquer das condições estabelecidas no Regulamento ou 

que atentem contra o objeto desta Promoção. 
 

6.2 Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, 

assim como deverão manter seus dados cadastrais atualizados junto à Cooperativa que 
for associado que permitam que sejam identificados e localizados, sendo sumariamente 

excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, 

ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. Na hipótese de desclassificação após o 
período de validação da participação, o valor do prêmio será recolhido pelas Promotoras, 

dentro do prazo legal, ao Tesouro Nacional, como renda da União. 

 

 
7. TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS – PARTICIPANTES PESSOAS FÍSICAS 

 

7.1. Ao cumprir as condições de participação, o Participante (i) aceita os termos do 
presente Regulamento e (ii) adere a este Regulamento, de forma que as Promotoras 

poderão utilizar, sem qualquer ônus, os seus dados pessoais (nome completo, CPF, 

data de nascimento, endereço, e-mail e telefones) para formação de banco de 
dados, visando analisar as participações havidas nesta Promoção; prestar contas à 

Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia - 

SECAP/ME; compartilhar os dados exclusivamente com demais empresas contratadas para 

operacionalizar esta Promoção (relacionados no item 7.3); enviar-lhe informativos sobre 
sua participação e/ou contemplação nesta Promoção, por e-mail, telefone, SMS, WhatsApp 

e/ou Correios; e divulgar o seu nome, caso venha a ser um dos contemplados. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.2. As Promotoras, neste momento, assumem o compromisso de proteger os dados pessoais 

cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais informações, garantindo 
que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel cumprimento da execução desta 

Promoção, não serão compartilhados com terceiros a qualquer outro título.  

 

7.3. Os dados coletados com a finalidade de execução desta promoção serão compartilhados 
apenas com as empresas contratadas pelas Promotoras, tais como, empresas 

responsáveis pelo(a) sistema, banco de dados, contabilidade, auditoria, escritório de 

advocacia responsável pela obtenção da autorização e prestação de contas da Promoção 
junto à SECAP/ME, Plataforma Coopera e entrega dos prêmios, todas com a finalidade 

exclusiva de executar e operacionalizar a presente Promoção. Os dados também serão 

compartilhados com a SECAP/ME, órgão público responsável pela autorização, regulação 
e fiscalização das promoções comerciais, em atenção à legislação que rege o tema. As 

Promotoras exigem que todas as empresas responsáveis pela execução e 

operacionalização desta Promoção utilizem tais dados pessoais em conformidade com este 

Regulamento e com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). 
 

7.4. Internamente, os dados dos Participantes serão acessados somente por colaboradores das 

Promotoras devidamente autorizados, respeitando os princípios inerentes ao tratamento 
de dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, sempre com o objetivo de 

execução e operacionalização desta Promoção, além do compromisso de confidencialidade 

e preservação da privacidade de acordo com este Regulamento. 

 
7.5. Os dados pessoais coletados para esta Promoção ficarão armazenados, pelos prazos 

descritos no item 7.9, para fins operacionais e obedecerão a padrões rígidos de 

confidencialidade e segurança. Nenhum documento, informação e/ou dado pessoal será 
divulgado e/ou compartilhado em nenhuma hipótese, salvo os casos acima previstos e/ou 

mediante ordem judicial e/ou por determinação regulatória ou legal. 

 
7.6. As obrigações de confidencialidade acima previstas não se aplicam a informações 

disponibilizadas que (i) forem de domínio público à época em que tiverem sido 

reveladas; (ii) passarem a ser de domínio público após sua revelação, sem que a 

divulgação seja efetuada em violação ao disposto neste Regulamento; (iii) devam ser 
reveladas em razão de uma ordem emitida por órgão administrativo ou judiciário com 

jurisdição sobre uma das partes, somente até a extensão de tal ordem; ou (iv) forem 

independentemente obtidas ou desenvolvidas pela Promotora Mandatária sem qualquer 
violação das obrigações previstas neste Regulamento. 

 

7.7. Os ganhadores autorizam, por si, desde já, como consequência da conquista de seus 
prêmios, a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, em qualquer um dos meios 

escolhidos pela Promotora Mandatária, para divulgação desta Promoção, pelo período de 

12 (doze) meses, contados da data de término da Promoção. 

 
7.8. Em atenção às diretrizes legais aplicáveis, a Promotora Mandatária possibilitará ao 

Participante que revogue a adesão a este Regulamento, concedida por meio do Termo de 

Aceite e Adesão, bastando que entre em contato nos termos abaixo, mediante 
comprovação de sua identidade, e solicite a sua exclusão. A revogação será concluída em 



 

 

 

 

 

 

 

 

até 10 (dez) dias corridos após a solicitação. 

 

7.8.1. A revogação do Termo deverá ser solicitada através do e-mail 
DPO@sicoob.com.br. 

  

7.8.2. Na hipótese de a Promoção ainda estar em curso, a revogação, pelo Participante, 
da FI a este Regulamento, acarretará na sua imediata desclassificação e na 

cessação do envio de mensagens com os fins específicos descritos neste 

Regulamento. 

 
7.8.3. A Promotora Mandatária permitirá que o Participante atualize seus dados 

cadastrais como endereço, telefone e/ou e-mail ou, ainda, que corrija algum 

dado cadastral, bastando que entre em contato com a Cooperativa Participante 
a que seja associado, mediante comprovação de sua identidade. Qualquer 

alteração, para fins desta promoção, dos dados pessoais deverá ocorrer 

antes da apuração do resultado. Note-se que será permitida a correção e a 
atualização de dados, mas não a troca de dados de uma pessoa para outra.  

 

7.9    Com relação a esta promoção, serão mantidos na base de dados da Promotora Mandatária 

apenas para fins de cumprimento legal e defesa em eventual processo administrativo ou 
judicial, (i) os dados dos ganhadores pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do término 

da Promoção e (ii) os dados dos demais participantes, inclusive daqueles que 

eventualmente solicitarem o cancelamento da adesão ao Regulamento, até o 
recebimento do Ofício de Homologação do Processo de Prestação de Contas da presente 

Promoção emitido pela SECAP/ME, dentro do prazo legal. Findo os prazos ora estipulados, 

os dados serão eliminados. Os termos deste item não se estendem ao tratamento dos 

dados pessoais dos Participantes desta Promoção oriundo de execução de demais 
contratos firmados com a Promotora Mandatária ou de obrigação legal e/ou regulatória. 

 

7.10 Os itens acima são complementares à Política de Privacidade e Tratamento de Dados da 
Promotora, pois específicos para a execução desta promoção. Para saber mais sobre 

como tratamos seus dados pessoais, por favor, acesse nossa Política de Privacidade 

disponível em: www.sicoob.com.br/lgpd. 
 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

  
8.1. Esta distribuição de prêmios é gratuita, não cabendo qualquer ônus aos contemplados.   

 

8.2. O Regulamento desta promoção estará à disposição para consulta durante todo o período 
de participação no site www.sicoob.com.br/creditopremiado. 

  

8.3. As dúvidas não previstas no Regulamento serão decididas por representantes do SICOOB 
e, em caso de controvérsia, poderá ser encaminhado questionamento à Secretaria de 

Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia (SECAP/ME) e 

eventuais esclarecimentos poderão ser dirigidos ao PROCON Regional.  

 
8.4. A prestação de contas da Promoção será realizada por intermédio do escritório de 

advocacia MGodoy Consultoria Jurídica em Comunicação Publicitária, com a documentação 

fornecida pelo SICOOB e será encaminhada à SECAP/ME dentro do prazo legal. 
 

mailto:DPO@sicoob.com.br
https://www.sicoob.com.br/documents/20128/1454810/Pol%C3%ADtica+de+Privacidade.pdf/84343556-3e59-ee16-1eec-321a513716f2?t=1601591446213
http://www.sicoob.com.br/lgpd
http://www.sicoob.com.br/creditopremiado


 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Esta Promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 5.768/71, regulamentada 

pelo Decreto nº 70.951/72 e pela Portaria MF nº 41/08).  

 
Certificado de Autorização SECAP n° 03.011940/2021. 

 

 


