
 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1.1. A ação social “RIFA SOLIDÁRIA AVH” é promovida pela Associação Veículos Histórico (AVH), entidade social 

constituída e sem fins lucrativos, tendo esta promoção início no dia 06 de NOVEMBRO de 2020 e término no dia 30 
de DEZEMBRO de 2020 mediante arrecadação de qualquer valor através da comercialização do total dos números 
disponibilizados para a ação (9.999 números), sendo ela aberta à participação de todas as pessoas físicas, 
residentes em qualquer região ou cidade do Brasil. 

 
1.2. Esta promoção tem caráter exclusivamente social, mediante participação espontânea dos interessados através da 

doação mínima no valor de R$5,00 (cinco reais), referente a cada um dos números adquiridos pelo participante. 
 

1.3. Para efeito de incentivo de participação na campanha RIFA SOLIDÁRIA AVH, a Associação Veículos Históricos 
estará realizando sorteio entre os participantes dos seguintes prêmios abaixo listados: 
1º PREMIO = 1 sistema de gerenciamento de injeção eletrônica INJEPRO modelo S4000; 
2º PREMIO = 1 capacete Tormentta Helmets customizado com a marca da banda Oitão e estando autografado por 
todos os integrantes da banda; 
3º PREMIO = 1 pino boliche produzido em fibra e customizado por Pé de Bode Customs com o tema personagem 
Ratfink; 
4º PREMIO =1 relógio com pulseira extra da marca Make Differrence; 
5º PREMIO = 1 óculos marca Evoke 
 

 
2. PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. A cada R$5,00 (cinco reais) doados espontaneamente para a Associação Veículos Históricos, o participante 

determinará 1 (um) número, compreendido entre 0001 a 9999 e sem estar nominal a outra pessoa já participante, da 
campanha RIFA SOLIDÁRIA AVH. 
 

2.2. Serão consideradas as doações realizadas presencialmente nos eventos realizados pela Associação Veículos 
Históricos (AVH), ou em eventos que contam com a sua participação, assim como também através das campanhas 
realizadas pelas redes sociais e meios digitais, desde que mediante depósito da doação na conta corrente da 
Associação Veículos Históricos ou através de aquisição de cupom realizada pelo link 
https://lojamotorshow.lojaintegrada.com.br/. 

 
2.3. Somente serão aceitas as doações que preencham todas as condições previstas neste regulamento, suportadas por 

informações completas e precisas, realizadas dentro do período descrito no item 1 deste regulamento, assim como 
respeitadas as formas de inscrição também previstas neste regulamento. 

 
2.4. A Associação Veículos Históricos se reserva ao direito de desconsiderar as doações que não preencham os 

requisitos previstos nos itens 2.1., 2.2. e 2.3., ou em qualquer outra disposição deste regulamento, 
independentemente de qualquer obrigação, ou não, de comunicar os participantes a respeito desta atitude. 

 
2.5. Os dados fornecidos pelo participante (nome completo / telefone de contato / cidade residência), no momento da sua 

doação deverão ser corretos, claros, precisos, completos e apresentados de uma forma que permita a verificação de 
sua procedência, veracidade e autenticidade, devendo estes serem transferidos para constar na PLANILHA DE 
CONTROLE dos números já adquiridos e fornecidos para participação na ação social; 

2.5.1 Todas as doações realizadas, sejam elas efetivadas por depósito bancário ou por meio eletrônico, mediante sua 
comprovação de depósito ou pagamento, deverão ter os dados do participante registrados na PLANILHA DE 
CONTROLE da promoção, onde no respectivo número de participação escolhido ou não pelo participante, deverá ser 
preenchido, única e exclusivamente, com os dados fornecidos por este participante para com o representante da 
Associação Veículos Históricos; 

2.5.1.1 Em todas as doações realizadas, seja ela por qualquer que venha a ser o meio de pagamento escolhido, a 
Associação Veículos Históricos desobriga-se a enviar o cupom identificando o número de participação impresso, 
porém fica a ela vedada a sua comercialização a outros, tendo em vista que este número não está mais disponível 
para qualquer outra pessoa; 

  
2.6. Pode participar da Ação Social RIFA SOLIDÁRIA AVH, pessoas com mais de 18 anos completos, ficando impedidos 

de participar os parentes diretos em até segundo grau dos Diretores Proprietários Fundadores e Diretores 
Proprietários da Associação Veículos Históricos em conformidade com o seu quadro e estatuto social. 



 

 
 

3. PREMIAÇÃO / CRITÉRIOS DE ESCOLHA e ENTREGA PREMIAÇÕES 
 
 

3.1 Serão contemplados como ganhadores dos prêmios listados no item 1.3 do presente regulamento, somente um único 
número para cada um dos prêmios, obedecendo a data de sorteio mediante arrecadação de qualquer valor  através da 
comercialização do total dos números disponibilizados para a ação (9.999 números), sendo que: 
 

3.2 A arrecadação poderá ser realizada até as 18:45 horas (horário de Brasília/DF) do dia 30 de Dezembro de 2020, sendo 
que os números contemplados com os prêmios desta ação serão determinados pelo sorteio da Loteria Federal 
realizado pela Caixa Econômica Federal no próprio dia 30 de Dezembro de 2020 às 19horas (horário de Brasília/DF); 

 
3.3 Os números contemplados da ação RIFA SOLIDÁRIA AVH e que receberão os prêmios especificados no item 1.3., 

serão determinados pelo resultado do sorteio da milhar/centena/dezena e unidade e que definirá os CINCO NÚMEROS 
PRÊMIADOS, na ordem de 1º a 5 PRÊMIO da Loteria Federal. 
 
3.3.1 Exemplificando a seguir: Se o número contemplado como vencedor do primeiro prêmio da loteria federal for 

89.365, o número contemplado da ação RIFA SOLIDÁRIA AVH que levará como premiação o sistema de 
gerenciamento de injeção eletrônica INJEPRO modelo S4000, será automaticamente o número 9.365. 

 
3.4 Caso algum dos números sorteados para qualquer uma das premiações (do 1º ao 5º PREMIO) número contemplado 

para receber o veículo (conforme item anterior), venha este a estar livre e sem pessoa adquirente através da doação 
espontânea, fica automaticamente transferido o direito a receber a respectiva premiação o número mais próximo acima 
(maior) e que esteja devidamente identificado com os dados do seu participante (item 2.5), obedecendo aos demais 
critérios estabelecidos no presente regulamento; 
3.4.1 Exemplificando a seguir: Se o número contemplado como vencedor do terceiro prêmio da loteria federal for 

20.122, o número contemplado da ação RIFA SOLIDÁRIA AVH que levará como premiação o pino de boliche 
customizado por Pé de Bode Customs, será automaticamente o número 20.122.  Porém, se no momento da 
verificação este número estiver livre, automaticamente fica transferido a premiação para o número mais 
próximo acima (maior) e que esteja identificado o seu participante.  Supondo aqui que este número venha a ser 
o 23.185 o mais próximo superior (maior) que está identificado pelo seu participante, será este aclamado como 
novo número ganhador do respectivo prêmio. 

3.4.2 Caso o número próximo superior (maior) não esteja identificado até se chegar ao número final 9.999, única e 
exclusivamente neste caso, fica transferido o direito de ser determinado como novo número ganhador da 
respectiva premiação, o número próximo pra baixo (menor) que está identificado pelo seu participante. 

 
 

3.5 A entrega dos prêmios se dará até o dia 20 de Janeiro de 2021, em local a ser determinado e divulgado pela 
Associação Veículos Históricos caso este possa ser realizado de forma presencial, ou através de envio pelo serviço 
dos Correios para o endereço de entrega determinado pelo participante no momento que este será informado pela 
Associação Veículos Históricos sobre a sua premiação; 
3.5.1 No caso de envio pelo serviço dos Correios, a Associação Veículos Históricos compromete-se a pagar o valor 

do respectivo frete (transporte) através do sistema PAC, não cabendo a ela responsabilidades sobre avaria, 
extravio ou deterioração do respectivo prêmio; 

3.5.2 Os prêmios podem vir a ser entregues sem a necessidade de emissão de Nota Fiscal em nome do participante 
contemplado, bastando para isso somente simples emissão de recibo de entrega do respectivo prêmio ou 
declaração simples para transporte; 

 
3.6 Os prêmios estarão em exposição até a data do sorteio (30 de Dezembro de 2020) na Confraria a Motor (Rua Senador 

Saraiva, 212 – Curitiba/PR); 
 

3.7 Poderá a Associação Veículos Históricos solicitar a presença física do(s) contemplado(s) (ganhador de qualquer um 
dos prêmios) da Ação RIFA SOLIDÁRIA AVH em alguns compromissos, eventos ou entrevistas, onde o prêmio 
também se faça presente, desde que os mesmos sejam acordados previamente com o vencedor, conforme sua 
disponibilidade de comparecer a esses compromissos. 

 
 
 
 



 

 
4. DIVULGAÇÃO 

 
4.1. O participante da ação RIFA SOLIDÁRIA AVH que for contemplado com qualquer um dos prêmios listados no item 

1.3, será este comunicado logo após o resultado do sorteio através dos números dos telefones informados e 
constantes da PLANILHA DE CONTROLE de participação; 

4.2. A Associação Veículos Históricos (AVH) também poderá divulgar os contemplados na ação através das suas redes 
sociais e site, assim como nos mesmos meios do O Motor Show; 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

5.1. Este concurso é de cunho exclusivamente espontâneo e social, sendo caracterizado como uma ação solidária entre 
amigos, buscando apoiar as atividades sociais desenvolvidas pela Associação Veículos Históricos (AVH). 

 
5.2. A simples participação de qualquer pessoa nesta ação solidária entre amigos, caracteriza como total conhecimento e 

aceitação deste regulamento, bem como de seus termos e condições. 
 

5.3. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento (casos omissos) serão julgados e 
decididos de forma soberana pela Associação Veículos Históricos, não cabendo aos participantes da Ação Social RIFA 
SOLIDÁRIA AVH, ou a qualquer pessoa, reclamar, reivindicar ou exigir reparo, ressarcimento, ou até, indenização 
moral, civil e criminal. 
 

5.4. Valerá o Regulamento inserido no site oficial da promoção para qualquer tipo de consulta, estando este disponibilizado 
em link no site www.omotorshow.com.br. 

 
 

Curitiba, 06 de Novembro de 2019. 
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