
*Regulamento da Campanha “Mês das Mamães Apcef Acre”* 
 

1 – Definição:  
1.1 - Da natureza e finalidades da Campanha e de suas etapas: 
1.2 - A Campanha “Mês das Mamães Apcef Acre” é de natureza institucional e visa atender às 
finalidades estatutárias de ampliação e fortalecimento da APCEF/AC com seus associados. 
1.3 - A campanha de Mês das Mães da APCEF/AC terá vigência de 06 de maio a 14 de maio de 
2021. 
 
2 - Quem pode participar: 
2.1 - Todas as associadas titulares ou dependentes cônjuges de associados da APCEF/AC que 
forem mães, estiverem adimplentes e com cadastro dos dependentes atualizado. 
2.2 - Será vedada a participação dos membros titulares da Diretoria Executiva. 
 
3 - Como participar: 
3.1 - Para participar, a associada/dependente APCEF/AC tem que ser mãe, estar adimplente com 
a Associação e com cadastro dos dependentes atualizado. 
3.2 - A mamãe associada/dependente postará uma foto com seu(s) filho(s) no Instagram (feed 
ou stories) usando a hashtag #MamaeApcefAcre e marcando o perfil @apcef_acre e enviará sua 
foto para nosso WhatsApp (68 3222 6299) com seus dados de identificação (Nome completo, 
matricula e nome do(s) filho(s). Todas as fotos postadas ou enviadas serão compartilhadas no 
Instagram e Facebook oficiais da APCEF/AC. 
3.3 - O sorteio será realizado no dia 15 de maio, às 10h, com divulgação dos resultados nos perfis 
oficiais da APCEF/AC nas redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp) e site da 
www.acpefac.org.br. 
3.4 - Casos não previstos neste Regulamento serão tratados de forma isolada pela Diretoria 
Executiva. 
3.5 – A atualização dos dependentes poderá ser realizada através do link google.drive: 
https://forms.gle/rggG9gFxS7A2j2pk7  
 
4 - A premiação: 
4.1 - Serão premiadas 02 associadas com os seguintes prêmios, um para cada: 
4.1.1 –  01 voucher (01 limpeza de pele + 01 Hidratação facial + 01 Sessão de Drenagem Linfatica 
manual + 1 Sessão de ondas de choque (redução de medidas) na Esteticista Dayane Campos – 
Rua José Maria Rios, 403, bairro Santa Quitéria, ponto de referência: Horto Florestal, Rio 
Branco/AC;  
4.1.2 – 01 voucher de 100% de desconto: COMBO CRONOGRAMA CAPILAR (sendo 5 sessões 
Hidratação + Nutrição + Reconstrução) e sessão Manicure (Pé e mão) no Espaço Estética e 
Cabelo – Rua Cel Fontenele de Castro, 56, Bairro Estação Experimental, Rio Branco. 
4.2 – Caso ganhadora Associada/Dependente esteja lotada em municípios do interior, e não seja 
possível, a utilização do prêmio no local indicado, poderá indicar a empresa ou empreendedora 
para serviço semelhante ou de mesmo valor em sua cidade. 
4.3 – O prêmio estará disponível para ganhadora pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
do sorteio, expirando em 16/06/2021. 
 
5 - Divulgação: 
5.1 - A APCEF/AC divulgará a campanha em todos os seus canais de comunicação. 
5.2 - A associada poderá acompanhar o andamento da campanha através do perfil da APCEF/AC 
no Instagram, na página no Facebook, no site da APCEF/AC e nos grupos de Informe Oficial 
APCEF AC no WhatsApp. 
 


