
PROMOÇÃO CONHEÇA MELHOR O CNA GO E GANHE UM PRESENTE 
 
1. DA VIGÊNCIA 
 
1.1. Esta promoção estará em vigor no período de 01/02/2022 à 28/02/2022 para todos os 

alunos que participarem da Aula Inaugural, em uma das opções oferecidas no calendário 
de aulas do CNA Go. 

 

2.  PROMOÇÃO 
 
2.1. A PROMOÇÃO CONHEÇA MELHOR O CNA GO E GANHE UM PRESENTE irá conceder um 
presente para todos os alunos participantes da Aula Inaugural, no período entre 01/02/2022 e 
28/02/2022. 
 

2.1.1 Promoção válida somente para os alunos que assistirem a uma Aula Inaugural até 

o final, ou seja, em sua integralidade. 

2.1.2 Somente a Aula Inaugural é válida para esta promoção. 

2.1.3 Toda Aula Inaugural do CNA Go acontecerá na plataforma Zoom, sendo necessário 

que o participante tenha o aplicativo Zoom instalado em seu dispositivo e esteja logado 

a uma conta Zoom, gratuita ou paga. 

2.1.4 As aulas elegíveis para a promoção acontecerão entre os dias 01/02/2022 e 

28/02/2022, nos horários disponibilizados no calendário de aula do CNA Go, cujo link de 

acesso é enviado via e-mail para o e-mail de cadastro informado na assinatura do CNA 

Go. 

2.2. A PROMOÇÃO CONHEÇA MELHOR O CNA GO E GANHE UM PRESENTE não é cumulativa, 
ou seja, é válida para uma participação no período vigente da promoção e somente para alunos 
devidamente matriculados no curso de inglês CNA Go. 
2.3 Para participar da aula, o aluno deverá se inscrever através das comunicações recebidas, por 

meio de e-mail/WhatsApp ou diretamente no aplicativo do CNA Go. 

2.4. Ao final da aula o aluno participante deverá preencher um formulário que será 

disponibilizado pelo(a) professor(a) da aula, devendo conter todas as informações necessárias 

para o envio de seu prêmio. 

2.4.1 Na hipótese de preenchimento incompleto ou incorreto dos dados o aluno não 

receberá o voucher. 

2.5. O formulário deverá ser preenchido durante a aula, conforme orientação da equipe 

responsável. 

3. DOS PRÊMIOS 



3.1. O aluno elegível ao presente, poderá escolher entre 1 assinatura trimestral da Deezer, 1 

voucher da iFood no valor de R$20 (vinte reais), 1 par de ingressos para cinemas do PrimePass 

(2D ou 3D). 

3.1.1. Sobre a assinatura trimestral da Deezer: A Deezer é um serviço de 

streaming de áudio. 

3.1.1.1. Forma de entrega: O voucher é enviado via SMS para o número 

de celular cadastrado pelo cliente. 

3.1.1.2 Prazo de utilização da recompensa: Após o recebimento do 

voucher, o cliente até o dia 30 dias para validá-lo no ambiente do 

parceiro. 

3.1.1.3. Como resgatar: acesse o link enviado via SMS e siga as 

instruções na tela. 

3.2.1. Sobre o voucher do iFood no valor de R$ 20,00 (vinte reais). 

3.2.1.1. A plataforma de entrega de refeições e alimentos online oferece 

opções de milhares de estabelecimentos. É só acessar o app, procurar o 

seu restaurante ou mercado preferido e fazer o pedido! 

3.2.1.2. Abrangência: A oferta está disponível para todo o território 

nacional, nas cidades onde o iFood atua. 

Forma de entrega: A confirmação será enviada via SMS juntamente com 

o voucher no número de celular cadastrado pelo cliente. 

Prazo de utilização da recompensa: Após o recebimento do voucher, o 

cliente tem o prazo de 30 dias corridos para validá-lo no ambiente do 

parceiro. Passado esse período, o mesmo perderá a sua validade. 

3.2.1.3. Como resgatar: 

3.2.1.3.1. Acesse o link recebido e leia as instruções para ativar. 

 3.2.2. Sobre o par de ingressos de cinema 2D/3D do Primepass: 

3.2.2.1. O Primepass é um app que permite aos seus clientes  escolher 

ingressos de cinema em uma sessão dentro das redes credenciadas, de 

maneira mais confortável e com ofertas econômicas.   

3.2.2.2. Abrangência: A oferta está disponível para todo o território 

nacional nos cinemas das seguintes redes: Espaço Itaú de Cinema | GNC 

| Cinépolis | Cinemas Arte | Moviecom | Cinesystem Cinemas | Cinemas 

Centerplex | Cineart | Cine Show | Cineflix | Kinoplex | Cinemais | 

Multicine. 



3.2.2.3. Forma de entrega: A confirmação é enviada via SMS juntamente 

com o voucher no número de celular cadastrado pelo cliente. 

3.2.2.4. Prazo de utilização da recompensa: Após o recebimento do 

voucher, o cliente tem o prazo de 30 dias corridos para validá-lo no 

ambiente do parceiro. 

3.2.2.5. Regras de utilização: 

3.2.2.5.1. No aplicativo Primepass, selecione o filme, cinema, e 

horário que quiser; 

3.2.2.5.2. No cinema, você irá confirmar sua localização na tela 

de Check in (seu ingresso digital aparecerá após essa 

confirmação); 

3.2.2.5.3. Na bilheteria apresente seu ingresso, escolha seu 

assento e boa sessão! Caso a sessão selecionado esteja lotada, 

o cliente consegue usar seu ingresso digital para outra sessão ou 

filme no mesmo dia e na mesma rede. 

3.2.2.6. Para a rede de cinema UCI, após gerar o ingresso digital pelo 

aplicativo é preciso seguir um pequeno passo a passo: 

3.2.2.6.1. Entre no site da ingresso.com; 

3.2.2.6.2. Selecione o filme e a sessão do cinema da rede UCI na 

qual irá; 

3.2.2.6.3. Escolha o assento que desejar; 

3.2.2.6.4. Clique em "tipo de ingresso"; 

3.2.2.6.5. Selecione a opção "Cinematicket Eletrônico"; 

3.2.2.6.6. Cole o código dos ingressos digitais que você já gerou; 

3.2.2.6.7. Confirme o pagamento e boa sessão! 

3.2.2.6.8. Após a realização deste passo a passo, o cliente 

conseguirá gerar o seu ingresso. Uma vez que estiver com seu 

ingresso gerado, deve ir até o cinema selecionado pelo cliente 

junto com o CPF e apresentá-lo diretamente na sala do filme, 

sem precisar validar nada na bilheteria. 

3.2.2.7. Como resgatar: 

3.2.2.7.1. Baixe o App Primepass; cadastre-se ou faça login e 

acesse a aba lateral esquerda clicando em "promoções”; 



3.2.2.7.2. Digite seu código na barra disposta, e clique em 

“aplicar”; 

3.2.2.7.3. Pronto! Seu voucher já estará em sua conta disponível 

para uso. 

3.3. O voucher será enviado no dia 04 de março de 2022. 

3.4. O voucher será enviado via SMS para o número de celular informado pelo aluno no 

preenchimento do formulário. 

3.5. A oferta do voucher é válida em todo o território nacional. 

3.6. Passado os períodos para resgate do prêmio, os quais estão descritos acima, o voucher 

perderá sua validade, não podendo o aluno utilizá-lo. 

3.7. São de inteira responsabilidade do aluno o resgate e uso do voucher dentro dos prazos 

descritos. 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. Em nenhuma hipótese os benefícios supramencionados neste regulamento poderão ser 

convertidos em dinheiro ou transferidos a terceiros. 

4.2. Fica reservado à Go Tecnologia o direito de averiguar, a qualquer momento, o cumprimento 

deste Regulamento, podendo adotar as medidas que entenderem necessárias para fazer cessar 

eventuais irregularidades.  

4.3 A Go Tecnologia reserva-se ainda o direito de alterar, suspender, cancelar ou extinguir o 

presente benefício sem aviso prévio, não gerando qualquer direito adquirido para o aluno ou 

responsável financeiro, quer seja de ordem financeira ou não. 

4.4 Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas à Central de Relacionamento CNA Go pelo 
endereço de correio eletrônico hello@cnago.com.br.  
 
4.5 Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento serão resolvidos pelo 

franqueador CNA sempre com bom senso e a equidade na solução dos impasses. 

 

 
 
 


