
 
 

NA PINHA PREMIADA. 

A Prefreitura Municipal de Pinhão, por meio da Secretaria de Esportes, 

promove de 08 de junho a 14 de junho de 2021, evento denominado Na pinha 

premiada, que se trata de uma atividade a qual objetiva acertar o número exato 

de Pinhão em uma Pinha a ser desfalhada no dia 14 de junho de 2021 com 

transmissão ao vivo via Facebook. 

 

CRONOGRAMA DO EVENTO:  

08 de Junho de 2021 - Lançamento e participações por meio das regras a 

seguir: 

Curtir, compartilhar, marcar dois amigos e comentar palpite na foto oficial da 

página da Secretaria de esportes de Pinhão ( S.M.Espotes Pinhão); 

O participante pode palpitar no máximo 3 vezes, para cada palpite um 

compartilhamento; 

Exemplo para paticipar: (número do palpite + amigo 1 + amigo 2). 

 

13 de Junho de 2021 - Encerramento das participações (00:00); 

 

14 de junho de 2021 - Resultado oficial na pagina da Secretaria de esportes (S. 

M. Espores Pinhão) com transmissão ao vivo via facebook. 

 

OBJETIVO:  

Estimular em período de pandemia a recreação e lazer por meio de práticas 

online as quais podem ser realizadas com todos os cuidados necessários, 

seguindo protocolos de prevenção contra a Covid – 19. 

 

METODOLOGIA: 

 A participação será efetivada diante a realização de todas as regras 

descritas a cima no presente edital. 

 O resultado terá transmissão ao vivo via Facebook, na página oficial da 

Secretaria de esportes de Pinhão, no dia 14 de Junho de 2021 ás 15h. 



 
 A premiação ocorrerá por meio dos palpites do número exato de Pinhão 

na pinha, e no caso de não ocorrer palpite exato os 3 números que se 

aproximarem para mais e para menos.  

 No caso de mais de 2 acertadores ocorrerá um sorteio simples entre os 

mesmos, lembrando que dois serão contemplados. 

 A Premiação se trata de duas bolas esportivas a escolha do ganhador. 

 A pinha em questão é a mesma da foto oficial. 

 

ORGANIZAÇÃO. 


