
 
 

 
 

Informações e Regras Importantes 

Para participar e concorrer ao Super Bingo online da FSSPX 2022, algumas 
regras deverão ser cumpridas e alguns itens serão necessários. Caso contrário, o 
participante pode não conseguir acompanhar o jogo, ou não receber os prêmios. Por 
esse motivo, pedimos que esse documento seja lido com muita atenção. Caso ainda 
tenha alguma dúvida, entre em contato com os organizadores o quanto antes. 

 Regras:  

 - O Super Bingo da FSSPX 2022 ocorrerá de maneira virtual e ao vivo, no dia 
29/10/22 às 15h30 no canal do YouTube do Priorado Padre Anchieta 
(https://www.youtube.com/c/PrioradoPadreAnchietaFSSPX). Visando contornar os 
possíveis problemas de conexão que podem causar delay, os números também serão 
divulgados no status do WhatsApp oficial do Super Bingo (+55 31 982205182). 

 - Para participar deste bingo é necessário que tenha efetuado a compra das 
cartelas e completado o cadastro até o dia 21/10/22 no site da FSSPX Brasil 
(https://www.fsspx.com.br/). 

 - São propostas cartelas de valores diferentes pois ocorrerão dois bingos 
consecutivos. Primeiro será sorteado o bingo das cartelas verdes (15 R$) e em seguida 
o bingo das cartelas amarelas (30R$). 

 - Após a compra das cartelas, o comprador receberá uma notificação dos 
organizadores confirmando a compra, mas não terá acesso às cartelas 
instantaneamente. As cartelas de todos os participantes serão enviadas entre  os dias 
22/10/22 e 24/10/22 em formato PDF por e-mail. Caso não recebam até as 23h59 do 
dia 24/10/22, entrem imediatamente em contato com os responsáveis. 

 - Cada cartela comprada equivale a UM número no sorteio que acontecerá no 
mesmo dia. As regras de entrega dos prêmios do sorteio permanecem as mesmas que 
para o Super Bingo. 

     - Os prêmios de cada Bingo estão divididos em duas categorias para aquele 
que: 

1- Completar primeiro uma Linha, uma Coluna ou uma Diagonal. 
2- Completar primeiro uma cartela inteira. 

Cada jogador só poderá ganhar dois prêmios por cartela, ou seja, um prêmio de cada 
categoria em uma mesma cartela. Por exemplo: após ganhar um prêmio por ter 
completado uma Coluna, a cartela em questão passa a concorrer somente para o 
prêmio de cartela cheia, deixando de concorrer para Linha ou Diagonal. As 
configurações possíveis são: 

- Linha, Diagonal ou Coluna (imagem meramente ilustrativa). 
- Cartela cheia (quando todos os números estiverem marcados). 
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 - Quando completar uma das configurações explicadas acima, o participante 
terá 30 segundos para “Cantar Bingo” através um dos meios de comunicação que 
estarão à disposição (Prioritariamente pelo WhatsApp, mas também  pelo Chat da live) 
enviando a palavra “Bingo” acompanhada do número da cartela e do último número 
que permitiu completar a configuração vencedora, e uma foto da cartela. Caso vários 
participantes “Cantem Bingo” simultaneamente, será feito um sorteio com todos os 
nomes envolvidos e somente dois participantes receberão prêmios. 

 - Devido ao fato do bingo ocorrer de maneira virtual, a entrega dos prêmios 
será feita a partir da semana seguinte à transmissão. Após ser confirmado um 
vencedor, os organizadores entrarão em contato com o campeão para combinar os 
detalhes referentes à entrega dos prêmios, data, endereço, etc. (Quanto às diárias no 
Santuário do Caraça, três datas serão disponibilizadas à escolha do vencedor, o mesmo 
terá 30 dias corridos para escolher a que melhor lhe convém). 

 Assegurar-se de... 

 - Ter uma conexão estável de internet para acompanhar o Super Bingo. 

 - Estar com as cartelas referentes ao bingo que está em curso, pois os dois 
bingos não serão simultâneos (não confundir cartelas verdes com as amarelas). Caso 
isso ocorra, o participante não receberá prêmios. 

 - Ter as cartelas impressas para facilitar o acompanhamento do bingo (não é 
aconselhado acompanhar em telas, pois isso dificulta a marcação dos números). 

 - Ter salvado o número oficial do Super Bingo em seus contatos WhatsApp para 
poder “Cantar Bingo” e conseguir acompanhar o status onde também serão divulgados 
os números. 

 - Prever aproximadamente uma hora e meia disponível para poder acompanhar 
o bingo até o final e não perder o sorteio que será realizado. 


