
 

 Semana Light Alimentos LTDA 

 CNPJ 23.120.071/0001-51 

 

  
 

REGULAMENTO DESAFIO SEMANA LIGHT  

RESULTADOS OU SEU DINHEIRO DE VOLTA 

 

 

1) Esta é uma promoção de responsabilidade da Semana Light LTDA - ME (daqui por diante 

designada simplesmente Semana Light), com sede na Rua Marília Borges Vaz, n.º 06, bairro 

Areias, São José, CEP sob o n.º 88113-828,  inscrita no CNPJ sob o n.º 23.020.071/0001-51, sem 

qualquer modalidade de sorteio ou prognóstico, nem vinculada à distribuição gratuita de prêmios 

nos termos da Lei 5.768/71 e do Decreto n.º 10.951/72, beneficiado indistintamente a todos os 

que cumprem o aqui disposto. 

 

2) A promoção será realizada entre 20 de agosto de 2018 a 06 de dezembro de 2020, ressalvado o 

disposto no item 12 abaixo, e será aberta a toda e qualquer pessoa física residente em território 

nacional, maior de 18 (dezoito) anos, que não contenha nenhum problema grave de saúde, esteja 

submetendo-se a qualquer tratamento por indicação médica, ou tenha qualquer intolerância a um 

dos ingredientes contidos nos pratos, uma vez que estes podem atrapalhar o resultado proposto 

pelo desafio em questão. 

 

3) Em conformidade com a Lei n.º 8.078, de 11 de Setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor), a Semana Light forneceu aos consumidores informações precisas, adequadas e 

claras sobre os produtos disponíveis no pacote elencado para o referido desafio, com a 

especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, bem como o efeito 

do produto de contribuir com resultados para uma vida mais saudável.  

 

4) O referido desafio tem como objetivo o alcance de uma série de resultados consideradas 

primordiais para a empresa no tocando a uma vida mais saudável. Para efeitos deste desafio 

compreende-se resultados, a perda de peso, a melhora na disposição do participante, economia 

no que diz respeito a alimentação.  

 

5) Informa ao consumidor que deverá realizar o desafio aqui descrito pelo período de 31 dias 

contínuos e ininterruptos, substituindo seu almoço e jantar pelos alimentos fornecidos, na ordem 

elencada pela nutricionista exclusiva da Semana Light, descrita no item 5.1. 

 

5.1) O participante deve comer 1 (uma) unidade da Semana Light na seguinte forma e ordem: 

• Almoço: 
 

 
- 1º dia: Macarrão Integral Bolonhesa 
- 2º dia: Risoto Integral de Frango 
- 3º dia: Panqueca de Espinafre com Frango 
- 4º dia: Risoto Integral de Salmão com Brócolis  
- 5º dia: Lascas de Coxa de Frango com Aipim e Chia 
- 6º dia: Purê de Batata Doce com Frango 
- 7º dia: Arroz Integral com Músculo Moído e Cenoura 



 

 Semana Light Alimentos LTDA 

 CNPJ 23.120.071/0001-51 

- 8º dia: Hambúrguer de Aipim com Vinagrete 
- 9º dia: Risoto Integral de Camarão com Abóbora 
- 10º dia: Panqueca de Cenoura à Bolonhesa 
- 11º dia: Batata Baroa com Carne de Panela e Cenoura 
- 12º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 13º dia: Macarrão Integral ao Molho de Carne com Vegetais 
- 14º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 15º dia: Caldo Verde com Frango e Couve  
- 16º dia: Risoto Integral de Frango 
- 17º dia: Risoto Integral de Funghi com Hortelã 
- 18º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 19º dia: Purê de Batata Doce com Frango 
- 20º dia: Risoto Integral de Camarão com Abóbora 
- 21º dia: Panqueca de Cenoura à Bolonhesa 
- 22º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 23º dia: Macarrão Integral à Bolonhesa 
- 24º dia: Risoto Integral de Camarão com Abóbora 
- 25º dia: Panqueca de Espinafre com Frango 
- 26º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 27º dia: Lascas de Coxa de Frango com Aipim e Chia 
- 28º dia: Hambúrguer com Aipim e Vinagrete 
- 29º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 30º dia: Batata Baroa com Carne de Panela e Cenoura 
- 31º dia: Caldo Verde com Frango e Couve 

• Jantar: 
- 1º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 2º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 3º dia: Caldo Verde com Frango e Couve  
- 4º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 5º dia: Caldo Verde com Frango e Couve  
- 6º dia: Caldo Verde com Frango e Couve  
- 7º dia: Risoto Integral de Salmão com Brócolis  
- 8º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 9º dia: Caldo Verde com Frango e Couve  
- 10º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 11º dia: Nhoque de Espinafre ao Molho de Manjericão 
- 12º dia: Hambúrguer de Aipim com Vinagrete 
- 13º dia: Caldo Verde com Frango e Couve  
- 14º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 15º dia: Lascas de Coxa de Frango com Aipim e Chia 
- 16º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 17º dia: Caldo Verde com Frango e Couve  
- 18º dia: Macarrão ao Molho de Carne e Vegetais 
- 19º dia: Arroz Integral com Músculo Moído e Cenoura 
- 20º dia: Caldo Verde com Carne e Alho Poró  
- 21º dia: Risoto Integral de Salmão com Brócolis  
- 22º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 23º dia: Caldo Verde com Carne e Alho Poró  
- 24º dia: Nhoque de Espinafre ao Molho de Manjericão 
- 25º dia: Caldo Verde com Carne e Alho Poró  
- 26º dia: Canja de Galinha e Salsa 
- 27º dia: Risoto Integral de Frango 
- 28º dia: Caldinho de Feijão com Carne Seca 
- 29º dia: Caldo Verde com Carne e Alho Poró  
- 30º dia: Arroz Integral com Músculo Moído e Cenoura 
- 31º dia: Canja de Galinha e Salsa 

• Obs: Não é permitido a troca de sabores. 
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5.2) Por unidade do produto Semana Light entende-se, um pote de 300gr.  

 

6) Caso o consumidor consuma o total de 62 (sessenta e duas) unidades do produto (conforme 

definidas no item 5.1) e não obtenha qualquer tipo de resultado, a Semana Light procederá a 

devolução do valor correspondente ao pacote que contenha as 62 (sessenta e duas) unidades do 

produto, qual seja, R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

 

ATENÇÃO: OS PRODUTOS INCLUÍDOS NESSE DESAFIO SÃO AQUELES 

PERTENCENTES AO PACOTE ESPECÍFICO E CRIADO PARA ESTE DESAFIO, 

DENOMINADO DE DESAFIO SEMANA LIGHT, NÃO INCLUINDO OS PRODUTOS QUE 

SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE. 

 

7) O consumidor participante deverá validar o seu processo de início do Desafio Semana Light,  

através de mensagem via e-mail a ser enviada para desafio@semanalight.com.br, comunicando a 

empresa Semana Light o dia exato em que começará a cumprir o Desafio Semana Light, para que 

desta forma possa receber diariamente acompanhamento suporte via Whatsapp.  

 

8) Para fins de comprovação das unidades do produto consumidas, deverão ser enviadas as tampas  e 

rótulos de todos os produtos Semana Light consumidos pelos 31 dias duradouros do desafio aqui 

descrito, além do calendário (enviado junto com o pacote) completamente preenchido, com dia e peso 

correspondente de todas as 5 pesagens, conforme descrito no próprio calendário enviado. 

 

9) Caso o consumidor não obtenha resultados, após o consumo conforme descrito no item 5 e 5.1 

acima, a Semana Light se compromete a efetuar o reembolso do valor correspondente ao pacote 

denominado Desafio Semana Light, de acordo com os seguintes critérios: 

 

9.1) O consumidor deverá acessar o site www.semanalight.com.br/desafio, para baixar o Formulário 

de Reembolso (anexo I) e imprimi-lo. Neste formulário, o consumidor deverá preencher à caneta e 

sem rasuras, relatando e comprovando, através do calendário encaminhado juntamente com o pacote, 

a não obtenção de qualquer resultado com os produtos do pacote Desafio Semana Light da linha 

Semana Light, bem como declarando estar ciente dos seus direitos e responsabilidades no referido 

desafio, além de indicar seu nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail para contato, bem 

como os dados de sua conta bancária para depósito do reembolso. 

 

9.2) O consumidor deverá enviar para o endereço Rua Marília Borges Vaz, n.º 06, bairro Areias, São 

José, CEP n.º 88113-828 até 40 dias após a sua compra do pacote Desafio Semana Light, via Carta 

Registrada, às custas exclusivas do consumidor, o Formulário de Reembolso, bem como as 62 tampas, 

rótulos e calendário (completamente preenchido) dos produtos pertencentes ao pacote Desafio 

Semana Light da linha Semana Light, a falta de um dos itens solicitados implicará na impossibilidade 

de análise do pedido de reembolso. 

 

9.3) Se não houver nenhuma exigência em decorrência da impropriedades ou falta de informações 

obrigatórias no formulário, o depósito será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contatos da 

comunicação da Semana Light para o consumidor via e-mail. O consumidor só terá direito ao 

reembolso se cumprir com todos os requisitos estabelecidos nesse Regulamente e se o formulário 

estiver devidamente preenchido em todos os seus campos.  

 

9.4) O valor a ser reembolsado será o preço correspondente ao pacote Desafio Semana Light da linha 

Semana Light, qual seja, R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Não há 

possibilidade de reembolso se as unidades forem adquiridas fora do pacote Desafio Semana Light da 

linha Semana Light.  
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ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ REEMBOLSO DE VALORES DIVERSOS DOS AQUI 

ESTABELECIDOS.  

 

10) O consumidor deverá observar as indicações de validade, conservação e consumo dos produtos 

conforme descrito no item 5 e 5.1.  

 

11) O reembolso previsto no presente Desafio é individual e intransferível, podendo ser requisitado 

apenas 1 (uma) vez por consumidor na compra do pacote do Desafio Semana Light da linha Semana 

Light, o que será apurado pelo cruzamento das informações cadastradas no momento da compra e as 

enviadas através do Formulário de Reembolso.  

 

12.1) Caso seja constatado, pela verificação do nome completo e CPF, mais de um pedido de 

reembolso pelo mesmo consumidor, as demais requisições porventura existentes serão 

desconsideradas. Caso o consumidor tenha qualquer dúvida com relação à sua participação nessa 

ação, poderá, a qualquer momento, contatar o DAC (Departamento de Atendimento ao Consumidor) 

da Semana Light, como indicado no item 16 abaixo.  

 

12.2) Adicionalmente, caso seja constado pela Semana Light, a partir de critérios objetivos e fáticos 

apurados, que algum consumidor está tentando fraudar o Desafio aqui imposto, além do motivo já 

especificado no item 8.1, ele terá sua participação excluída.  

 

13) Estará também excluído da promoção o consumidor que, de qualquer forma, infringir ou tentar 

infringir as regras aqui descritas.  

 

14) A Semana Light se reserva ao direito de a qualquer momento alterar as condições deste Desafio, 

ou de interrompê-lo, e/ou prorroga-lo, se necessário for, mantende sempre a versão atualizada desse 

Regulamento no site www.semanalight.com.br/desafio.  

 

15) A participação no presente Desafio implicará a integral aceitação das condições de sua realização, 

expressas no presente regulamento, disponível no site www.semanalight.com.br/desafio.   

 

16) Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.semanalight.com.br/desafio ou 

mediante contato com o Departamento de Atendimento ao Consumidor da Semana Light, pelo 

número (48) 99104-0561.  
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE REEMBOLSO 

 

Declaro estar ciente dos meus direitos e responsabilidades no DESAFIO 31 DIAS SEMANA 

LIGHT - RESULTADOS OU SEU DINHEIRO DE VOLTA e que li e concordo com o seu 

regulamento.  

 

⧠  SIM                    ⧠  NÃO 

 

Caso tenha preenchido SIM, favor preencher os dados abaixo para a avaliação pela Semana Light e 

posterior reembolso, nos termos dos itens deste regulamento.  

 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

NOME: __________________________________________________________ 

CEP: ____________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________ 

CIDADE:__________________________________ ESTADO: _____________ 

TELEFONES: ____________________________________________________ 

E-MAIL:_________________________________________________________ 

 

 

DADOS BANCÁRIOS: 
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Preencha a seguir os dados bancários para depósito do reembolso: 

 

Banco: _______________________________________ 

Agência: ______________________________________ 

Conta-Corrente ou Conta-Poupança: ________________ 

 

 

 

Atenção: É de inteira e exclusiva responsabilidade do consumidor o correto preenchimento das 

informações sobre os dados bancários. Em caso de preenchimento errôneo dessas informações, a 

Semana Light não está obrigada a realizar o depósito requerido. 


