
Promoção Dia das Mães 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

1. Objeto e Prazo da Promoção 

1.1. A promoção “Dia das Mães da ANAFE”, realizada pela 

Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - ANAFE 

sediada no SHIS QL 24 conjunto 3 casa 01 Lago Sul – Brasília-DF, 

inscrita no CNPJ sob o nº 24.323.554/0001-98, é aberta a todas as 

mães associadas, que estejam adimplentes, denominadas pessoas 

físicas, que quiserem participar. 

1.2. A Promoção tem por objetivo premiar com dois prêmios especiais 

e oito pares de ingressos de cinema, as dez primeiras participantes 

que enviarem foto ou vídeo para a ANAFE.  

1.3. A Promoção terá início no dia 28 de abril de 2017 e prazo final 

dia 10 de maio de 2017. 

1.4. A ANAFE receberá fotos e vídeos de mães associadas com seus 

filhos e divulgará nas redes sociais da entidade. 

2. Critério de Participação: 

2.1. Para participar é necessário que as interessadas enviem foto ou 

vídeo que represente a maternidade para o e-

mail: imprensa@anafenacional.org.br, colocando como assunto a 

frase “DIA DAS MÃES – ANAFE” ou por WhatsApp pelos 

números: (61) 99616-2839 ou 99680-8544 com seu nome 

completo.  

3. Critério de Premiação 

3.1. A Promoção consiste na premiação das 10 (dez) primeiras 

participantes que enviarem à ANAFE uma imagem ou vídeo com os 

dados descritos no item 2.1.  

4. Premiação 

4.1. As 10 (dez) primeiras participantes que enviarem os dados 

descritos no item 2.1 acima farão jus a premiação. 

4.2. Não será permitida a troca de ingressos vencidos. 

5. Da Entrega dos Prêmios: 

mailto:imprensa@anafenacional.org.br


5.1. A ANAFE comunicará às ganhadoras dos ingressos de 

cinema exclusivamente pelo site, em notícia, dia 11 de maio. A 

ANAFE entrará em contato para combinar a retirada ou os remeterão 

para a residência das ganhadoras. 

6. Disposições Finais: 

6.1. Serão automaticamente desclassificadas desta Promoção as 

participantes que não seguirem as regras deste regulamento. 

6.2. As questões não previstas neste regulamento ou qualquer dúvida 

que possa surgir podem ser esclarecidas pelo e-mail: 

atendimento@anafenacional.org.br ou pelo telefone: (61) 3326-1729. 

Participar desta Promoção implica na aceitação sem reservas deste 

regulamento. 
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