
 

Regulamento Promoção Mês dos Pais 2019 
 

1. Introdução 

 
1.1  Gênesis Benefícios a fim de promover mais um benefício aos seus associados criou uma 

Promoção de Mês dos Pais. 
 
2. Disposições Gerais 

 
Facebook 

 
- O Associado que pagar o boleto em dia concorrerá  ao sorteio de 01 voucher para 05 (cinco) 
pessoas diferentes.  

 
- A promoção é válida apenas para quem seguir as regras desta promoção; 

 
- A promoção é válida de 01 a 31 de agosto de 2019; 
 

-  O sorteio ocorrerá ao vivo a cada data de vencimento; Após a realização do sorteio, o 
Departamento Comercial entrará em contato com os vencedores da promoção para agendar  

os services e anunciará nas redes sociais. 
 
- O vencedor  terá o prazo de 05 (cinco dias úteis) para retirar o prêmio (Facebook e 

Instagram) em nossa Base Comercial (RUA ALMIRANTE GRENFALL, 405 VILA SÃO LUIS –DC 
/CEP: 25.085-135 - CENTRO EMPRESARIAL WASHINGTON LUIZ) e permitir a autorização de 

sua imagem para as redes sociais da Gênesis Benefícios.  
 
Os vencedores ganharão  Troca de óleo, Alinhamento e Cambagem em uma de nossas oficinas 

credenciadas (o endereço será divulgado posteriormente). 
 

Instagram: 
 
2.2 – Associado que seguir o perfil da Gênesis Benefícios, curtir a foto oficial da promoção e 

marcar 05 amigos na postagem participará do sorteio de uma camisa Oficial de seu time de 
coração personalizada. Os perfis marcados não podem ser perfis fake, verificados ou de 

loja/empresa. 
 

2.3 - O sorteio ocorrerá ao vivo no dia 2 de setembro. Após a realização do sorteio, o 
Departamento Comercial entrará em contato com os vencedores da promoção para agendar  
os serviços e fazer a retirada da Camisa Oficial, e anunciará nas redes sociais. 

  
 

3. Observações 
 
Quaisquer situações adversas às expostas neste regulamento serão analisadas pela Diretoria. 

Esta campanha é realizada pela Gênesis Benefícios, inscrita no CNPJ: 17624.808/0001-42. 
 

A Gênesis Benefícios reserva-se o direito de divulgar o nome dos associados beneficiados 
através do site www.genesisbeneficios.com.br e em suas redes sociais. 
 

A Gênesis Benefícios se reserva no direito de alterar ou finalizar esta campanha, sem a 
necessidade de aviso prévio, desde que isso não gere nenhum tipo de prejuízo ao associado. 

 
 


