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REGULAMENTO DE AÇÃO FRATERNA ENTRE AMIGOS 2018
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO FILHOS DE MIRAM

CNPJ: 27.624.398/0001-93

1- ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO FILHOS DE MIRAM inscrita no CNPJ
27.624.398/0001-93, sediada na Rua Tabajara, 2651 - sala A - Bairro Liberdade, em
Porto Velho/RO, fone (69) 3224-1679, vem a púbiico promover esta AÇÃO FRATERNA
ENTRE AMIGOS nos seguintes termos:

Este regulamento ficará disponível no site da Associação Casa de Apoio Filhos de Hiram
(www.glomaron.org.br/casadeapoio), até o dia 15 de janeiro de 2019.

2 - A AÇÃO FRATERNA ENTRE AMIGOS - CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO será
realizada a partir do dia 23 de junho de 2018, com previsão de término no mês de
dezembro de 2018. Os cupons de doação serão disponibilizados até o dia 16 de
dezembro de 2018.

2.1 Objetivo - Com vistas a arrecadar recursos necessários à construção das
instalações da Casa de Apoio Filhos de Hiram a ser edificada no km 17 da BR 364, em

frente do Hospital de Amor Amazônia, em Porto Velho, Rondônia, a ASSOCIAÇÃO CASA
DE APOIO FILHOS DE HIRAM, entidade beneficente de direito privado, sem fins

lucrativos e de fins não econômicos, de natureza social e cunho assistenciai, inscrita

CNPJ sob o número 27.624.398/0001-93, com sede provisória na Rua Tabajara

sala A, bairro Liberdade, CEP: 76.803.876, promove campanha pública entre a

para angariar donativos em recursos financeiros e sorteio entre os doadores ader
à campanha de prêmios, abaixo descrito, que serão sorteados pela extração da Loteria
Federai do dia 22 de dezembro de 2018, na forma descrita abaixo.

2.2 Forma de participação - Estão aptas a participar da AÇÃO FRATERNA E
AMIGOS, todas as pessoas físicas e jurídicas doadoras de recursos financeirosXa pãr^ir
de RS 100,00. Estas receberão um ou mais cupons, emitido(s) pela Associação C^a d
Apoio Filhos de Hiram, de acordo com o valor da doação.

2.3 Cupons - Serão emitidos 10.000 (dez) mil cupons com 10 (dez) números/chances
de premiação para cada. Os números para sorteio vão do número 00.000 ao número
99.999 e serão inseridos de forma aleatória em cada cupom.

2.3.1 Cada cupom terá a contrapartida no valor de R$ 100,00 (cem) reais em doação,
dando direito ao doador a 10 (dez) números/chances de premiação.
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