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Data Assinatura

Amor pra seguir em frente.

Nome do candidato

Endereço
Data de nascimento Celular

Nome do contatoTelefone
Estado

No CEP

Como a cadeira de rodas pode mudar a vida do beneficiário? Conte um
pouco sobre a situação dele.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELAS FARMÁCIAS PAGUE MENOS:
Loja Gerente Regional
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PERGUNTA:
Qual é a única rede de farmácias presente em todo o Brasil?
RESPOSTA:

REGULAMENTO

ÁREA RESPONSÁVEL:
Departamento de Marketing das Farmácias Pague Menos
SAC Farma: 0800.275.1313 

1 A doação da cadeira de rodas, promovida pela Empreendimentos
Pague Menos S/A, é uma atitude filantrópica, destinada a beneficiar 
pessoas carentes.  

2 Para participar, é necessário preencher a Ficha de Inscrição, responder à 
pergunta: “Qual é a única rede de farmácias presente em todo o Brasil?” 
e entregá-la em uma das Farmácias Pague Menos.  

3 Não é necessário comprar qualquer produto para se inscrever no processo 
de doação.

4  Poderá participar do programa qualquer pessoa residente nas cidades 
onde a rede atua. 

5 A pessoa interessada deverá concorrer com uma única inscrição, desde 
que necessite de uma cadeira de rodas e que não tenha condições 
financeiras para adquiri-la. Esses fatores serão comprovados e avaliados 
por uma equipe das Farmácias Pague Menos.  

6 As inscrições recebidas serão avaliadas pelos critérios definidos pela 
empresa. Cada pessoa só poderá receber uma doação. 

7 A Empreendimentos Pague Menos não é responsável pela manutenção 
da cadeira de rodas. 

8 O ato da inscrição implica permitir a utilização do nome, da imagem e a 
filmagem do ganhador para divulgação da doação, sem qualquer ônus 
para a Empreendimentos Pague Menos S/A, e, ainda, reconhecer e 
aceitar integralmente os termos e condições deste Regulamento.   
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