
 

 

Campanha de Doação Coletiva – Honradores da História 

 

Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul 

2020 

Regulamento da Campanha 

1. Objetivos da Campanha 

Já é de domínio público que a S.E.R. Caxias passa por uma 

grande reestruturação no clube desde o final de 2015. Com a atual 

gestão à frente do Grená do Povo, houveram mudanças e evoluções 

deste o setor financeiro, administrativo e também no futebol.  

É evidente que dificuldades financeiras são encontradas 

diariamente, tanto para manutenção do clube, como para possíveis 

melhorias desejadas. E com a chegada do coronavírus, todo esse 

processo se tornou ainda mais difícil e quase que inviável.  Com a 

paralisação de jogos, perdas de patrocínios, redução no quadro social e 

sem as rendas das partidas decisivas do Campeonato Gaúcho 2020, em 

que o clube já havia conquistado a classificação, estima-se que o 

prejuízo do Caxias passe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais).  

 

Desta forma, a direção, conhecendo o engajamento maciço da 

torcida grená, lança a Campanha de Doação Coletiva – Honradores da 

História, visando arrecadar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Este montante será destinado a manutenção do clube com TODAS as 

suas despesas fixas, elencadas abaixo: 

 Impostos - R$ 50.000 (cinquenta mil reais) mensais; 

 Folha de pagamento atual - R$140.000 (cento e quarenta 

mil reais) mensais; 

 Alimentação - R$ 28.000 (vinte e oito mil reais) mensais; 



 

 

 Luz – R$ 9.000 (nove mil reais) mensais. 

 

 Em troca da participação dos doadores, recompensas planejadas 

minunciosamente serão entregues como forma de retribuição aos 

Bravos Honradores.  

O clube sempre acreditou que o elo entre torcida e Caxias 

pudesse fazer a diferença. E assim, como bem diz na letra do Hino 

Oficial da S.E.R. Caxias, requisitado no nome da campanha e suas 

categorias de doações, SER Caxias não é apenas torcer para um clube. 

É honrar essas cores, camisa, bandeira, escudo e hino, em qualquer 

situação. Nas mais fáceis e nas mais difíceis: S.E.R. CAXIAS É SER UM 

BRAVO HONRADOR DA HISTÓRIA.  

 

 

2. Termos e Condições de Uso da Doação Coletiva 

Ao participar da Campanha Honradores da História, realizado sua 

doação, atestará a leitura deste documento, assim como a concordância e 

entendimento dos termos abaixo. As condições contêm regras aplicáveis aos 

Honradores da História, bem como as operações e especificidades do doador 

em relação a campanha.  

 

3. Categorias da Campanha, Valores, Metas e Recompensas 

R$20,00 
BRANCO PUREZA 

Com R$20,00 você vai ganhar um certificado digital + agradecimento no 
site do Caxias.  

 
 

R$35,00 
SANGUE AZUL 

Com R$35,00 você vai ganhar o certificado digital + agradecimento no 
site do Caxias + voucher com dois meses grátis para um novo sócio no 

Plano Azul. 
 

 
R$50,00 

SANGUE GRENÁ 
Com R$50,00 você vai ganhar o certificado digital + agradecimento no 
site do Caxias + voucher com dois meses grátis para um novo sócio no 

Plano Grená. 
 

 
R$100,00 

GRENÁ DO POVO 



 

 

Com R$100,00 você vai ganhar o certificado digital + agradecimento no 
site do Caxias + o nome do doador (ou indicação) em um painel de lona 

que ficará exposto durante o período de 2020/2021 no acesso ao 
Estádio. 

  
 

 
R$200,00 

BEPE 
Com R$200,00 você vai ganhar o certificado digital + agradecimento no 
site do Caxias + o nome do doador (ou indicação) em um painel de lona 

que ficará exposto durante o período de 2020/2021 no acesso ao 
Estádio + boneco Bepe em resina. 

 
 

R$500,00 
FALCÃO 

Com R$500,00 você vai ganhar o certificado digital + agradecimento no 
site do Caxias + o nome do doador (ou indicação) em um painel de lona 

que ficará exposto durante o período de 2020/2021 no acesso ao 
Estádio + boneco Falcão em resina + flâmula exclusiva 2020 + camisa 

numerada comemorativa dos 20 anos do Título do Gauchão 2000. 
 

 
R$1.000,00 

BRAVO 
Com R$1.000,00 você vai ganhar o certificado digital + certificado físico 
+ agradecimento no site do Caxias + o nome do doador (ou indicação) 

em um painel de lona que ficará exposto durante o período de 
2020/2021 no acesso ao Estádio + flâmula exclusiva 2020 + boneco 
Falcão em resina + camisa feminina oficial exclusiva na cor rosa + 

pôster campeão do primeiro turno 2020 autografado + camisa 
autografada pelos craques grenás 2020. 

 
 

R$2.000,00 
A RAÇA DE S.E.R 

Com R$ 2.000,00 você vai ganhar o certificado digital + certificado físico 
+ agradecimento no site do Caxias + flâmula exclusiva 2020 + boneco 
Falcão em resina + camisa autografada pelos craques grenás 2020 + 
pôster campeão do primeiro turno 2020 autografado + camisa terceiro 

modelo oficial com seu nome impresso (ou indicação) que será utilizada 
no próximo Campeonato Brasileiro 2020 ou 2021. 

 
 

R$5.000,00 
S.E.R CAXIAS 85 ANOS 

Com R$ 5.000,00 você vai ganhar um jantar com time profissional e 
comissão técnica para 2 pessoas + certificado digital + certificado físico 
+ agradecimento no site do Caxias + camisa autografada pelos craques 

grenás 2020 + pôster campeão do primeiro turno 2020 autografado + 



 

 

título de Honrador da História com seu nome (ou indicação) em um 
painel no espaço Honradores da História (pessoas vivas ou falecidas). 

 
 

R$ 20.000,00 
HONRADOR DA HISTÓRIA 

Com R$ 20.000,00 você vai ganhar um jantar com time profissional e 
comissão técnica para 4 pessoas + certificado digital + certificado físico 

+ agradecimento no site do Caxias + 2 camisas autografadas pelos 
craques grenás 2020 + 2 pôsteres campeão do primeiro turno 2020 
autografado + 2 flâmulas exclusivas 2020 + 2 camisas numeradas 
comemorativa dos 20 anos do Título do Gauchão 2000 + título de 

Honrador da História com seu nome (ou indicação) em um painel no 
espaço Honradores da História (pessoas vivas ou falecidas) + 3 

medalhas colecionáveis S.E.R. Caxias + 2 camisas terceiro modelo 
oficial com seu nome impresso (ou indicação) que será utilizada no 

próximo Campeonato Brasileiro 2020 ou 2021 + maquete do Estádio 
Francisco Stedile + 4 mini craques em resina dos jogadores do clube + 
direito à 2 pessoas acompanharem a delegação em um jogo oficial da 

S.E.R. Caxias. 
 

 

3.1  Certificado Digital 

O certificado digital conterá o nome da pessoa física/jurídica que 

doou conforme cadastrado na página da doação. 

Entrega estimada: julho/2020 

 
3.2  Agradecimento no Site do Caxias 

O nome da pessoa física/jurídica estará no site, assim como qual 

categoria fez parte na campanha, com foto (opcional) e link para 

suas redes sociais (opcional), durante a duração da campanha. 

Entrega estimada: julho/2020 



 

 

 

 

3.3  Voucher com dois meses grátis para um novo sócio no 

Plano Azul 

O doador receberá um voucher de 10cm x 15cm em que obterá 

dois meses grátis para um novo associado no Plano Azul. Esse 

voucher pode ser utilizado por outra pessoa física/jurídica, se o 

doador já for sócio. Após os dois meses grátis, a mensalidade do 

plano será cobrada normalmente.  

Entrega estimado: válido a partir do retorno dos jogos 

 
 

 

 

 



 

 

3.4  Voucher com dois meses grátis para um novo sócio no 

Plano Grená 

O doador receberá um voucher de 10cm x 15cm em que obterá 

dois meses grátis para um novo associado no Plano Grená. Esse 

voucher pode ser utilizado por outra pessoa física/jurídica, se o 

doador já for sócio. Após os dois meses grátis, a mensalidade do 

plano será cobrada normalmente.  

Entrega estimada: válido a partir do retorno dos jogos 

 
 

3.5  O seu nome em um incrível painel de lona 

O nome da pessoa física/jurídica será fixado em um painel de 

30m² fazendo parte dos Honradores da História. Este painel ficará 

exposto durante todo ano de 2020/2021 no acesso ao Estádio 

Centenário.  

Entrega estimada: novembro/2020   

 



 

 

 

3.6  Boneco Bepe 

O doador receberá um boneco oficial do mascote tradicional 

Bepe, da S.E.R. Caxias. O mesmo será produzido com resina.  

Entrega estimada: outubro/2020    

 
 

 

3.7 Boneco Falcão 

O doador receberá um boneco oficial do mascote Bravo 35, da 

S.E.R. Caxias. O mesmo será produzido com resina.  

Entrega estimada: outubro/2020    

 

 

 
 



 

 

3.8 Camisa numerada comemorativa dos 20 anos do Título do 

Gauchão 2000  

Será entregue a camisa numerada de 1 a 500, dependendo do 

número de doadores da categoria, desenhada em comemoração 

ao Título Gaúcho de 2000. O modelo será apresentado 

oficialmente em breve. 

Entrega estimada: outubro/2020    

 
 

3.9  Camisa Rosa Feminina 

O doador receberá uma camisa rosa oficial da S.E.R. Caxias. O 

modelo será lançado oficialmente em breve.  

Entrega estimada: outubro/2020    

 



 

 

 

3.10  Certificado Físico 

O certificado físico terá o nome da pessoa física/jurídica (ou 

indicação) que doou conforme cadastrado na página da doação e 

deverá ser retirado dentro do prazo estabelecido de entrega e/ou 

mediante contato do clube. Será no tamanho 15cm x 21cm.  

Entrega estimada: agosto/2020    

 
 

 

3.11  Flâmula Exclusiva 2020 

O doador receberá a flâmula oficial da S.E.R. Caxias 2020, objeto 

histórico no futebol. A flâmula será de 21cm.  

Entrega estimada: setembro/2020    

 
 



 

 

3.12  Camisa autografada pelos craques Grenás  

O doador receberá camisa oficial da S.E.R. Caxias, autografada 

pelos craques grenás desta temporada/2020. O modelo da 

camisa será escolhido conforme disponibilidade.  

Entrega estimada: julho/2020    

 
 

 

3.13 Pôster campeão do primeiro turno 2020 autografado 

O doador receberá o pôster oficial de Campeão da Taça Ewaldo 

Poeta 2020, autografado pelos craques grenás desta 

temporada/2020. O pôster será no tamanho A3.  

Entrega estimada: agosto/2020    

 



 

 

3.14 Nome impresso na camisa terceiro modelo oficial, 

utilizada no próximo Campeonato Brasileiro  

A pessoa física/jurídica terá seu nome impresso na Terceira 

Camisa da S.E.R. Caxias utilizada no próximo Campeonato 

Brasileiro a ser disputado, em 2020 ou 2021.  O doador ganhará 

esta camisa com os respectivos nomes dos participantes. O 

modelo da Camisa Número 3 será apresentado oficialmente em 

breve.  

Entrega estimada: agosto/2020    

 
3.15 Jantar com time profissional e comissão técnica  

O doador junto com um acompanhante (opcional) poderá usufruir 

de um jantar com a equipe profissional e comissão técnica da 

S.E.R. Caxias. A data será definida mediante calendário de 

treinos e jogos, conforme liberação de todas as autoridades de 

segurança e saúde, e confirmação da direção e comissão técnica.  

Entrega estimada: a partir do retorno das competições 

 



 

 

3.16 Título de Honrador do Clube em um painel no espaço 

Honradores da História  

A pessoa física/jurídica receberá o título de Honrador do Clube e 

terá fixado em uma placa de aço inox o seu nome ou de pessoa 

indicada (viva ou falecida). Essa placa será exibida em um painel 

no espaço destinado aos Honradores da História, no Estádio 

Centenário. Este espaço será divulgado em breve.  

Entrega estimada: dezembro/2020  

 
 

3.17 Medalha colecionável S.E.R Caxias  

O doador receberá uma medalha com uma arte personalizada 

referente a campanha a qual foi feita a doação. As medalhas 

serão em metal. 

Entrega estimada: outubro/2020  

 



 

 

 

3.18 Maquete do Estádio Francisco Stedile  

O doador receberá uma maquete histórica do Estádio Francisco 

Stedile (Centenário), em resina, no tamanho aproximado de 30cm 

x 20cm.  

Entrega estimada: outubro/2020 

 

 
 

3.19 Mini Craques 

O doador receberá miniaturas dos craques grenás. Os 

minicraques será produzido com resina. 

Entrega estimada: outubro/2020  

 
 

 



 

 

3.20 Acompanhamento da delegação em dia de jogo 

O doador e acompanhante (opcional) poderão participar do pré-

jogo junto a delegação profissional em dia de jogo.  A data será 

definida mediante calendário de treinos e jogos, conforme 

liberação de todas as autoridades de segurança e saúde, e 

confirmação da direção e comissão técnica.  

Entrega estimada: a partir do retorno das competições 

 
 

 

 

4. Como realizar a doação 

O doador deverá entrar no site oficial da campanha, pelo link 

https://www.sercaxias.com.br/honradoresdahistoria, escolher a categoria 

a qual deseja participar. 

Após escolha da categoria, você deverá preencher os dados 

abaixo, em cada espaço destinado às informações: 

 Nome completo; 

 Pessoa física ou jurídica; 

 CPF; 

 Telefone; 

 E-mail; 

 CEP; 

 Endereço; 

 Número; 

 Complemento; 

 Bairro; 

 Cidade; 

 UF; 

https://www.sercaxias.com.br/honradoresdahistoria


 

 

No passo seguinte, o doador deverá escolher a bandeira do seu 

cartão de crédito, preencher os dados bancários e efetuar o 

pagamento; 

 

5. Formas de pagamento 

A forma de pagamento da doação será por meio de cartão de crédito 

que deverá ser cadastrado no momento da escolha da categoria a qual 

deseja doar.  

 

6. Compromisso do doador 

 

6.1 O Honrador da História que realizar sua doação, 

automaticamente estará autorizando a utilização dos seus dados, 

imagem e nome para fins da campanha, conforme Política de 

Privacidade; 

 

6.2 Valer-se da veracidade e transparência quanto aos seus dados e 

informações solicitadas durante todo o processo da campanha;  

 

6.3  O doador compromete-se a acompanhar todo o processo da 

campanha de forma ordeira, a fim de também exigir suas 

recompensas após a doação e nos prazos estabelecidos; 

 

6.4  O doador compromete-se a cumprir com os prazos de 

pagamento previstos no site; 

 

6.5  Após confirmada a doação, o Honrador da História (doador) 

considerará o ato como irretratável, irrevogável, imodificável, 

autêntico e legítimo, devendo responder pelas perdas e danos 

causados por atos que provocar; 

 

6.6  Como exceção, o Honrador da História (doador) poderá reclamar 

da sua doação e exigir o cancelamento caso descubra 

comprovado fato novo em relação ao ato da colaboração que 

torne insustentável a confiança nas obrigações ora estabelecidas 

pela SER Caxias, justificando suas intenções e arcando com 

eventuais tarifas e despesas devidas ao instituidor de pagamento 

escolhido. 

 



 

 

6.7  Em casos de não cumprimento das obrigações ora 

estabelecidas pela S.E.R. Caxias, o Honrador da História 

(doador) deverá proceder com sua execução forçada e, sob 

nenhuma hipótese, revogar a doação aqui confirmada. 

 

6.8  O doador desde já declara estar ciente de que, caso haja 

estorno da doação realizada a S.E.R. Caxias por meio de seu 

cartão de crédito, a seu pedido ou por decisão da instituição 

financeira que realiza a administração do cartão de crédito, não 

lhe será devida a recompensa. 

 

6.9  O doador desde já declara estar ciente de que caso se faça 

necessário o recolhimento, pela S.E.R. Caxias, de tributos 

decorrentes desta campanha, será utilizado o montante 

arrecadado nesta campanha para sua quitação. 

 

7. Compromisso do beneficiado  

7.1 O beneficiado não poderá utilizar dados, imagem e nome do 

doador de forma ilícita ou danosa; tampouco poderá repassar 

dados, imagem e nome do doador a terceiros. 

 

7.2 A S.E.R. Caxias se compromete a entregar as recompensas 

dentro do prazo pré-estabelecido, desde que confirmado o 

pagamento da doação, sendo o doador avisado sob qualquer 

mudança a ser realizada. 

 

7.3  A S.E.R. Caxias se compromete a ser transparente quanto a 

todos os quesitos da campanha, sendo ela valores, 

recompensas, objetivos, dados e números de doadores. 

 

7.4  A S.E.R. Caxias se compromete a cumprir com os objetivos e 

documentação estabelecidos na campanha. 

 

7.5  A S.E.R. Caxias informa que os valores de despesas elencados 

no item “1” (Objetivos da campanha) são aproximados, e que o 

valor pretendido para arrecadação corresponde a cerca de 9 

(nove meses) de despesas do clube. 

 

7.6  A S.E.R. Caxias compromete-se desde já a utilizar os valores 

arrecadados nesta campanha única e exclusivamente para 

pagamento das verbas elencadas no item “1” (Objetivos da 

campanha). 



 

 

 

7.7  Caso o valor arrecadado seja inferior a estimativa desta 

campanha (R$ 2.000.000,00), a S.E.R. Caxias desde já se 

compromete a utilizar o valor arrecadado única e exclusivamente 

para pagamento das despesas de elencadas no item “1” 

(Objetivos da campanha), para quitação das despesas 

proporcionais ao valor arrecadado. 

 

7.8  Caso o valor pretendido seja integralmente arrecadado, e as 

despesas realizadas sejam inferiores a estimativa informada, a 

S.E.R. Caxias se compromete a utilizar o saldo remanescente 

única e exclusivamente para pagamento das despesas de 

mesma natureza, correspondente aos meses posteriores, até 

utilização integral do valor arrecadado. 

 

7.9  Caso o valor arrecadado seja superior a estimativa desta 

campanha (R$ 2.000.000,00), a S.E.R. Caxias desde já se 

compromete a utilizar o valor arrecadado a maior única e 

exclusivamente para pagamento das despesas de mesma 

natureza daquelas elencadas no item “1” (Objetivos da 

campanha), correspondente aos meses posteriores, até 

utilização integral do valor arrecadado. 

 

8. Da Cessão de Direitos de Uso de Imagem 

 

8.1 O Honrador da História (doador) declara desde já que cede 

gratuitamente a S.E.R. Caxias os direitos de sua imagem para 

fins publicitários, econômicos, comerciais, informativos, em 

quaisquer meios de divulgação, como os adiante relacionados 

mas não limitados a esses: publicação em televisão, jornais, 

revistas, informativos, newsletter, rede mundial de computadores, 

mensagens eletrônicas, banners, outdoors, redes sociais, entre 

outros. 

 

8.2 A cessão de uso tem por objeto todas as imagens, de qualquer 

natureza, relativas à Campanha de Doação Coletiva – 

Honradores da História, incluídas as eventuais obtidas desde o 

início da campanha até a entrega das recompensas. 

 

8.3 A S.E.R. Caxias, a seu critério, poderá ou não utilizar a(s) 

mencionada(s) imagem(ns), não advindo do presente ajuste 

qualquer direito do Doador em ver a(s) imagem(ns) exibida(s). 



 

 

 

8.4  A S.E.R. Caxias, a seu critério, poderá ou não identificar o 

Doador na ocasião da publicação da(s) imagem(ns), ficando 

desde já autorizada, de forma gratuita, a indicar o nome do 

Doador, se assim o desejar, assim como a divulgar total ou 

parcialmente a imagem. 

 

8.5 A presente cessão se dá em caráter irrevogável e irretratável, 

sem limitação de tempo para uso da(s) imagem(ns) cedida(s). 

 

8.6 A S.E.R. Caxias não poderá valer-se da(s) imagem(ns) cedida(s) 

para fins vexatórios, infamantes ou jocosos. 

 

8.7 O Doador declara estar ciente desde já de que a S.E.R. Caxias 

poderá ceder os direitos ora cedidos pelo Doador à terceiro sem 

a necessidade de autorização do Doador. 

 

8.8 O Doador poderá realizar a doação de forma anônima, caso em 

que não serão aplicáveis as previsões desta Cláusula 8, desde 

que informo a S.E.R. Caxias essa opção desde o momento em 

que realizada a doação, através do site. 

 

 

9. Disposições Gerais 

 

9.1 É possível realizar quantas doações quiser. 

 

9.2 O Honrador da História que realizar uma doação em dobro (ou 

duas vezes), será recompensado de forma dobrada também ou 

poderá indicar alguém para ser recompensado na segunda vez. 

Neste caso, a recompensa será recebida em dobro, e será 

aquela correspondente ao valor de cada doação de forma 

individual, não havendo que se falar em recebimento de 

recompensa correspondente a soma das doações. 

 

9.3 Se o Honrador da História quiser doar um valor que não se 

encaixa dentro das categorias, ele deverá realizar várias doações 

até que o valor chegue no desejado. Ele será recompensado por 

cada doação de forma separada. 

 

9.4 Os valores das doações não acumulam para a próxima 

contribuição a ser realizada caso houver o interesse. 



 

 

 

9.5 As imagens das recompensas são meramente ilustrativas. 

 

9.6 A responsabilidade pelo recebimento de eventuais comunicados 

é do Honrador da História (doador), por isso é indispensável que 

forneça os dados corretos e precisos, além de os manter 

atualizados, não havendo qualquer responsabilidade da S.E.R. 

Caxias em caso de inexatidão dos dados fornecidos. 

 

9.7 O presente Regulamento é regido pelas leis da República 

Federativa do Brasil, ficando eleito o Foro da Comarca de Caxias 

do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, com expressa renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, 

para dirimir qualquer dúvida, pendência ou litígio oriundo deste 

contrato. 

 

9.8 O Doador poderá exercer sua reclamação legal sobre algum fato 

da campanha, contestar investimentos, e/ou solicitar prestação 

de contas, através dos seguintes canais: 

E-mail: social@sercaxias.com.br  

Telefone: (54) 3536.7999.  

Horário de Atendimento:  

Seg à Sex.: das 9h às 12h e das 13h30 às 18h 

Sáb: das 9h às 12h 

 

mailto:social@sercaxias.com.br

