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Regulamento Programa de Doação de Mudas Delivery 
 

Tendo em vista o presente cenário de continuidade da pandemia da Covid-19, no qual faz-se necessário, 
entre outras medidas, evitar aglomerações e manter o distanciamento seguro, a Kinross Brasil 
Mineração retomará o seu programa Itinerário de Doação de Mudas em formato delivery, conforme 
detalhado a seguir: 
 
1. Funcionamento 

1.1 A Kinross divulgará em suas redes sociais (Linkedin, Instagram e Facebook) as cidades e /ou bairros 

contemplados no programa, o período de cadastro e como realizar o cadastro online para os(as) 

interessados(as) em receber em casa um kit de mudas proveniente de nosso viveiro de mudas.  

1.2 O kit será composto por mudas, de espécies variadas, das variedades frutíferas, ornamental e/ou 

nativa do cerrado. Cada muda virá com uma etiqueta de identificação e QR code, que direcionará 

os beneficiados às informações básicas de cultivo da espécie reunidas em um catálogo on-line. 

1.3 Serão disponibilizados cerca de 100 kits de mudas por ação, podendo variar para mais, de acordo 

com a abrangência da ação desenhada.  

1.4 Qualquer cidadão de Paracatu, Caçu e Cachoeira Alta poderá se cadastrar para participar do 

Programa de Doação de Mudas Delivery. Entretanto, a doação se limitará a um kit por endereço 

cadastrado. Pedidos duplicados serão excluídos pela equipe organizadora.  

1.5 Serão considerados aptos a receber as mudas, os cidadãos que preencherem todos os dados do 

cadastro no período de inscrição informado pelos canais oficiais da Kinross.  

1.6 Por se tratar de quantidade limitadas, o critério de destinação de muda será a ordem do cadastro, 

ou seja, a equipe organizadora considerará as inscrições por ordem de recebimento, considerando 

o número de mudas disponíveis.  

1.7 O período de divulgação do site para cadastro online, bem com as cidades e bairros que serão 

atendidos serão divulgados em nossas redes sociais (Facebook. LinkedIN e Instagram) informando 

o período para cadastro e a data prevista de entrega. 

1.8 Somente poderão se cadastrar no Programa de Doação de Mudas os moradores dos bairros e 

cidades que serão atendidos por edição. Assim, os cadastros com endereços de outros bairros não 

contemplados na divulgação serão excluídos automaticamente. 

1.9 As entregas serão realizadas até a semana posterior ao cadastro, entre quarta-feira e sexta-feira, 

considerando o período (manhã 9h às 11h ou tarde 14h às 17h) sugerido pelo usuário na hora de 

requisitar as mudas durante o cadastro online. O horário sugerido para entrega poderá sofrer 

alteração sem aviso prévio, de acordo com a demanda das entregas.  

1.10 A entrega será realizada por sistema delivery, conforme será informado no ato de confirmação 

da doação. 

1.11 Não será possível realizar a troca das espécies no momento da entrega e nem indicar preferência 

por espécies durante o cadastro. A montagem dos kits será realizada previamente, tendo como 

critério o tipo de muda disponível (nativa, frutífera ou ornamental) e não a variedade. 

 

2.0 Cadastro e Entrega 
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2.1 O cadastro dos interessados em receber os kits de mudas do Programa de Doação de Mudas 
Delivery será realizado por meio do site da Kinross, cujo endereço web de acesso ao formulário 
online será divulgado nas redes sociais da Kinross (Facebook, Instagram e Linkedin). 

2.2 No formulário de cadastro será requisitado o nome completo, endereço completo com referência, 

telefone e/ou número de whatsapp e período preferencial para entrega das mudas (manhã: 09h às 

11h / Tarde: 14h às 17h).  

2.3 Os dados informados durante o cadastro serão utilizados única e exclusivamente para a 

participação no Programa de Doação de Mudas Delivery, sendo excluídos tão logo seja cumprida a 

finalidade a que se destina. A Kinross se compromete em não utilizar os dados para outros fins.  

2.4 Os participantes com cadastro aprovado receberão uma mensagem via WhatsApp ou telefonema 

confirmando a entrega do kit e o período previsto para entrega.  

2.5 Não haverá escolha do dia da entrega. A logística será montada considerando o período (manhã: 

9h às 11h ou tarde 14h às 17h) sugerida pelo usuário na hora de requisitar as mudas durante o 

cadastro online e os endereços, podendo haver alterações sem aviso prévio.  

2.6 O entregador fará uma tentativa de entrega. Caso não haja ninguém no local, o usuário que se 

cadastrou perderá o direito a receber o kit de mudas, sendo essas devolvidas ao viveiro. 

 

1.0 Brindes 

3.1 Os participantes contemplados no Programa de Doação de Mudas poderão  concorrer ao sorteio de 

brindes que serão oferecidos pela Kinross Brasil Mineração. 

3.2 Os participantes contemplados pelo Programa de Doação de Mudas que tenham interesse em 

concorrer  aos brindes deverão seguir todos os seguintes passos: 

3.2.1 Tirar uma foto com a (s) muda (s); 

3.2.2 Postar a foto em ao menos em uma rede social (Facebook Instagram ou Linkedin) 

marcando o perfil da Kinross e inserir a hastag #ProgramaDoaçãodeMudasKinross 

3.2.3 Ao participar da promoção os usuários autorizam a Kinross a republicar a sua postagem 

marcando a empresa em suas redes sociais.  

3.3 O brinde a ser sorteado será divulgado nas redes sócias na Kinross Brasil Mineração. Será 
disponibilizado um total de 05 brindes por cada ação. 
3.4 A divulgação dos ganhadores será disponibilizada nas plataformas digitais da empresa e será 
entregue no endereço cadastrado. 
3.5 Os perfis da empresa em cada rede social são: 
 Facebook  - https://www.facebook.com/KinrossBrasil 

Instagram - @kinross.brasil 
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/kinross-brasil 

 
   

 


