
 

 

CADASTRO 

• COMO FAÇO PARA PARTICIPAR DA PROMOÇÃO? 

A Promoção Conta em Dia, Prêmio na Mão é destinada aos associados da Cooperativa 

Fumacense de Eletricidade - Cermoful, seja pessoa física ou jurídica (exceto os que 

detêm unidade consumidora classificadas como Grupo A), que contemplem as 

condições de participação estabelecidas no presente regulamento; 

Para ter direito a 01 (um) número da sorte, o associado precisa ter uma ou mais 

unidades consumidoras ativas e de sua titularidade, estando esta(s), sem débitos 

anteriores (estar adimplente), até o vigésimo quinto dia do mês corrente para estar 

apto a concorrer nos respectivos sorteios, 

Os associados aptos a participarem dos sorteios podem consultar  os seus respectivos 

números da sorte, realizando o cadastro no hotsite da promoção pelo endereço 

eletrônico https://contaemdiapremionamao.com.br ,  e acessando seu painel de usuário. 

Para maiores  informações consulte o regulamento da promoção. 

 

• COMO ME CADASTRO NO SITE DA PROMOÇÃO? 

Basta acessar o site da promoção https://contaemdiapremionamao.com.br e realizar seu 

cadastro na plataforma de sorteios. No cadastro é obrigatório o preenchimento dos 

seguintes dados: CPF, RG, Nome Completo, Telefone1, Telefone2, Profissão, Endereço, 

Data de Nascimento, Escolaridade, Sexo, Estado Civil e E-mail. 

No ato do cadastro, será solicitada ao participante, a criação de credenciais (nome do 

usuário 

será o CPF e uma senha), que serão utilizados para posterior acesso ao painel do 

usuário, onde o participante poderá consultar informações relacionadas à promoção. 

É necessário o cliente ler e confirmar a leitura, aderindo aos termos que regulamentam 

a promoção. 
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• POSSO CADASTRAR PELO WHATSAPP? 

As participações por WhatsApp, originadas pelo consumidor, terão um roteiro de 

perguntas sucessivas, que irão permitir a conclusão do cadastro de tal. Somente serão 

aceitas mensagens de texto, e em nenhuma hipótese serão aceitas mensagens de voz 

ou vídeo. A conclusão do cadastro de associado participante, somente ocorrerá após o 

mesmo receber uma mensagem que confirmará o sucesso do cadastro; 

Caso o WhatsApp no período da promoção saia do ar, ou tenha alguma instabilidade, 

suspensão, bloqueio ou inoperabilidade de qualquer natureza, o associado participante 

poderá realizar cadastro, via hotsite, até que o problema seja solucionado pelos 

terceiros, responsáveis pela disponibilidade do mesmo; 

É necessário que o cliente leia e confirme leitura, aderindo aos termos que 

regulamentam a promoção, tanto no cadastro pelo hotsite, quanto pelo WhatsApp; 

 

• QUEM PODE PARTICIPAR DA PROMOÇÃO? 

Para ter direito a 01 (um) número da sorte, o associado precisa ter uma ou mais 

unidades consumidoras ativas e de sua titularidade, estando esta(s), sem débitos 

anteriores (estar adimplente), até o vigésimo quinto dia do mês corrente para estar 

apto a concorrer nos respectivos sorteios, aos prêmios discriminados na seção 9 

(nove) do regulamento, conforme datas de sorteio e apuração, constantes nesta mesma 

seção. Novos associados devem estar adimplentes do período que se associaram até 

a data de corte supracitada. Não há limites de geração de Números da sorte por CPF 

ou CNPJ; 

Cada associado participante terá seu número da sorte atrelado a localidade a qual 

unidade consumidora está ativa. Desta forma, as cidades de Criciúma, Içara, Morro da 

Fumaça, Cocal do Sul, Urussanga e Pedras Grandes, são as elegíveis para tal; 

Confirmado o atendimento das regras de participação, a promotora disponibilizará na 

plataforma de gerenciamento da campanha, um número da sorte aleatório para cada 



 

 

unidade consumidora apta, com o qual o associado estará participando de forma 

automática na promoção. Exemplo: Caso o associado tenha 10 (dez) unidades 

consumidoras ativas em seu CPF ou CNPJ, e destas, apenas 01(uma) encontre-se 

inadimplente, ainda assim, este associado terá direito a 9 (nove) números da sorte para 

participar, tornando inelegível a receber número da sorte, somente a unidade 

consumidora com débito; 

Os números da sorte disponibilizados nos sorteios mensais não são cumulativos, 

assim, todos os meses serão disponibilizados novos números da sorte para os clientes 

adimplentes que atendam aos requisitos deste regulamento; 

 

 

• TEM OUTRAS FORMAS DE GANHAR MAIS NÚMEROS DA 

SORTE? 

Além da aquisição de um número da sorte por unidade consumidora adimplente e ativa, 

no sorteio do mês dezembro, haverá mais três formas de o associado participante 

conseguir números da sorte extras para estar concorrendo aos prêmios 

preestabelecidos para esta data que são: 

Forma 01: Cadastro de Participante - Efetuar o cadastro de participante na plataforma 

de gerenciamento da promoção https://contaemdiapremionamao.com.br , até o dia 

20/11/2022; 

Forma 02: Assiduidade em toda a promoção – Por participar de todos os sorteios 

anteriores. Logo, o associado participante que manteve ativa e adimplente ao menos 01 

(uma) unidade consumidora, durante todos os sorteios desta promoção; 

Forma 03: Cadastro no Clube de Benefícios - Estar cadastrado do Clube de Benefícios 

Cermoful, até o dia 20/11/2022. 

Observações relacionadas ao número da sorte extra: 

a) Só serão ativadas uma ou mais formas de aquisição de números da sorte extra(s), 

caso o participante encontre- se sem débitos anteriores, até o 20/11/2022; 

b) Os números da sorte extras estarão disponíveis na plataforma de gerenciamento 

juntamente com os números da sorte regulares (gerados conforme adimplência de 

cada unidade consumidora ativa), adquiridos para a apuração do mês de dezembro; 

c) As três formas de aquisição de número da sorte extras, podem ser combinadas entre 

si, dentre todas as possibilidades realizáveis, desde que os requisitos para tal, sejam 

atendidos conforme exigências previstas no regulamento da promoção. 
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• É POSSÍVEL ALTERAR MEUS DADOS DE CADASTRO NO SITE 

DA PROMOÇÃO? 

Sim, é possível alterar seus dados cadastrais, menos o seu CPF. Para alterar seus 

dados você deve realizar o login no site da promoção, clicar na opção “Meus Dados” e 

atualizar as informações desejadas. 

QUAL O PERÍODO DA PROMOÇÃO? 

O período da promoção é de 20/06/2022 a 02/12/2022 

 

QUAL O PERÍODO DA PARTICIPAÇÃO? 

O período de participação é de 20/06/2022 a 25/11/2022. 

 

Para maiores informações consulte o regulamento da promoção. 

PRÊMIOS E SORTEIOS 

QUAIS SÃO OS PRÊMIOS E DATAS DOS SORTEIOS DA PROMOÇÃO? 

Sorteio 1 
DATA: 18/07/2022 16:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 20/06/2022 00:01 a 30/06/2022 23:59 
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 13/07/2022 
PRÊMIOS 
4 Mixer Oster 250W Aço Inox  
 
Sorteio 2 
DATA: 15/08/2022 16:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/07/2022 00:01 a 31/07/2022 23:59 
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 10/08/2022 
PRÊMIOS 
4 Forno Microondas Panasonic 21L 700W 
 
Sorteio 3 
DATA: 19/09/2022 16:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/08/2022 00:01 a 31/08/2022 23:59 
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 14/09/2022 
PRÊMIOS 
4 Parafusadeira Bosch GSV120 1/2” 18V 
 
Sorteio 4 
DATA: 17/10/2022 16:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/09/2022 00:01 a 30/09/2022 23:59 
PRÊMIOS 
4 Aparador de Grama Vonder Elétrico 1000W 7000rpm 
 
Sorteio 5 
DATA: 14/11/2022 16:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/10/2022 00:01 a 31/10/2022 23:59 



 

 

DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 09/11/2022 
PRÊMIOS 
4 Ventilador Arno 40cm 6 pás 220V 3 velocidades 
 
Sorteio 6 
DATA: 02/12/2022 16:00 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 01/11/2022 00:01 a 25/11/2022 23:59 
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 30/11/2022 
PRÊMIOS 
Motocicleta Honda CG 160 0Km Ano 2022/Modelo 2023 
3 Smart TV 50” 4K 220V  
3 Notebook Intel i5 8GB SSD  
3 Smartphone Samsung A32 128GB 6,4” 
 
 
Os prêmios serão distribuídos para as unidades  consumidoras e suas cidades 
respeitando as regras definidas no ANEXO I seção 11 do regulamento da promoção.            
  

ENTREGA DOS PRÊMIOS  

O prêmio deve ser retirado na unidade na Unidade Cermoful de Morro da Fumaça, 

localizada na Rua Prefeito Paulino Bif, número 151, Centro, Morro da Fumaça/SC, CEP 

88830-000, no prazo de até 30 dias após a data de confirmação da contemplação, 

conforme data prevista neste regulamento, exceto os prêmios da última apuração, 

datada de 02/12/2022, que serão entregues aos ganhadores primariamente a partir das 

19h00, do dia 04/12/2022, no evento de entrega de prêmios, referente a promoção. Caso 

o ganhador não se faça presente no evento, o mesmo poderá retirar o prêmio em data 

posterior, no mesmo endereço citado nesta seção; 

O ganhador deverá apresentar documentação comprobatória da veracidade de 

identidade (documento com foto e CPF); Caso o ganhador seja pessoa jurídica, os 

documentos a serem disponibilizados será o de um representante da mesma; 

Os prêmios serão entregues aos contemplados, sem ônus, mediante a assinatura do 

documento que comprova a entrega do prêmio, denominado "Recibo de Entrega de 

Prêmios". 

 

• POSSO RECEBER MEU PRÊMIO EM DINHEIRO? 

Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ser convertido em dinheiro, sendo entregue ao 

ganhador, sem qualquer ônus, incluindo locomoção, hospedagem e alimentação, caso 

a entrega do prêmio seja feita na sede da promotora e o contemplado resida em outro 

município. 

• CASO EU SEJA CONTEMPLADO, POSSO TRANSFERIR MEU 

PRÊMIO PARA ALGUÉM? 



 

 

Os prêmios são intransferíveis e só podem ser resgatados pelo contemplado que tenha 

o CPF inscrito na promoção.  

• EM QUANTO TEMPO POSSO RESGATAR MEU PRÊMIO? 

O prazo para a entrega dos prêmios desta promoção é de até 30 (trinta) dias, a contar 

da data da apuração. 

• COMO FICO SABENDO SE FUI SORTEADO? 

Os resultados da promoção relacionados aos prováveis ganhadores (nome e número 

da sorte), serão divulgados no hotsite da promoção 

https://contaemdiapremionamao.com.br , e por outros meios, a critério da promotora 

em até 07 (cinco) dias úteis após a data de cada apuração, e nele permanecerão por 30 

(trinta) dias a contar da publicação; 

Os contemplados serão contatados em um prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir 

da data da apuração, por telefone ou e-mail, conforme dados constantes no cadastro. 

 

NÚMEROS DA SORTE 

Os números da sorte serão compostos de 6 (seis) algarismos, o primeiro algarismo 

corresponde ao número de série, e os 5 (cinco) algarismos subsequentes, 

correspondem ao número de ordem. 

Exemplo de número da sorte: 0 57698 

Exemplo de número de série: 0 

Exemplo de número de ordem: 57698 

Este número será válido para participação no sorteio da promoção, que será atrelado 

aos resultados dos sorteios da Loteria Federal. 

• ONDE POSSO CONSULTAR MEUS NÚMEROS DA SORTE? 

Os Números da Sorte recebidos pelos consumidores participantes estarão disponíveis 

para consulta no site da promoçãohttps://contaemdiapremionamao.com.br .. Basta 

acessar, realizar o acesso com as credenciais (CPF e senha criada), e clicar em “Início”. 

SENHA 

 
• ESQUECI MINHA SENHA, COMO RECUPERÁ-LA? 
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Para recuperar a sua senha, acesse o site da promoção, clique em entrar, e em seguida, 

clique no botão “Esqueci minha senha”, preenchendo o número de seu CPF, você 

receberá por e-mail um link automático para alterar a sua senha. 

Não se esqueça de verificar também em sua caixa de Spam e Lixo Eletrônico, pois o e-

mail poderá estar lá. Ressaltamos que o preenchimento correto do e-mail é 

imprescindível para que você receba a recuperação de senha. 

 

 

 

OUTROS 

COMO DEVO PROCEDER EM CASO DE DÚVIDAS REFERENTES A PROMOÇÃO?As dúvidas 

podem ser sanadas pelo (48)9 9688-8442 através de telefone e Whatsapp, ou poderão 

enviar uma mensagem através do formulário de contato disponível no site da 

promoção. 


