
REGULAMENTO DO SORTEIO DA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO E
RECADASTRAMENTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO SUL – SINTRAJUFE/RS

1. OBJETO

Este regulamento estabelece os termos para participação no sorteio de prêmios para os atuais e os
novos  sindicalizados  e  sindicalizadas  do  SINTRAJUFE/RS,  com  o  objetivo  de  incentivar  a
sindicalização e a atualização dos dados de contato.

A  participação  em  todas  as  etapas  deste  sorteio  implica  o  conhecimento  e  a  aceitação  do
regulamento apresentado nas demais cláusulas a seguir.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Concorrerão aos prêmios:

A. Todos os atuais sindicalizados e sindicalizadas que estejam em dia com suas mensalidades e
aqueles que vierem a se filiar ao SINTRAJUFE/RS até o dia 5 de dezembro de 2021, às 19 horas.

B. Para  fins  da promoção,  consideram-se sindicalizados e  sindicalizadas  aqueles  e  aquelas  que
preencheram a ficha de sindicalização, obtida no site www.sintrajufe.org.br, link Sindicalize-se, e a
entregaram  diretamente  aos  diretores/as  ou  trabalhadores/as  do  sindicato;  ou  solicitem  pelos
telefones (51) 3235-1977 e (51) 99982-1150, para a Secretaria de Organização e Política Sindical
(SOPS)  do  sindicato,  ou,  ainda,  pelo  e-mail  sintrajufe@sintrajufe.org.br,  devidamente  assinada.

C.  Concorrerão  ao  prêmio  extra,  descrito  no  item  5.4  deste  regulamento,  somente  os  novos
sindicalizados  e  sindicalizadas  a  partir  de  1º  de  novembro  de  2021 e  os  já  sindicalizados  e
sindicalizadas até 31 de outubro de 2021 que preencherem a ficha de atualização de endereço até o
dia 5 de dezembro de 2021, às 19 horas. O link para o formulário de atualização está disponível no
site do sindicato.

2.2. Não poderão concorrer os atuais membros da Diretoria Colegiada do SINTRAJUFE/RS bem
como os suplentes.

3. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO

O sorteio dos prêmios de que trata este regulamento será realizado pelo SINTRAJUFE/RS apenas
no dia 7 de dezembro de 2021, a partir das 17h até serem sorteados todos os brindes disponíveis, e
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transmitido pelas redes sociais da entidade, mediante as condições elencadas nos dispositivos deste
regulamento.

4. DA MODALIDADE DO SORTEIO

4.1. No dia do sorteio, na sede do sindicato, cupons serão incluídos em urna física, manualmente,
com nomes  dos/as  sindicalizados/as  ativos/as  e  aposentados/as  em  condições  de  participar  do
sorteio. Serão dois lotes de cupons, cada lote com cores diferentes.

A.  No primeiro lote,  concorrerão todos/as  os/as que estiverem sindicalizados/as até  o dia  5 de
dezembro, às 19h, conforme item 2.1 “A” deste regulamento.

B. No segundo lote, concorrerão todos os novos sindicalizados/as e os/as já sindicalizados/as que
preencherem a ficha de atualização de endereço, conforme item 2.1 “B” deste regulamento.

4.2. A fiscalização dos sorteios será livre para os sindicalizados e sindicalizadas, limitada ao número
de  10  pessoas  selecionadas  por  ordem  de  recebimento  de  pedido  no  e-mail
impresa@sintrajufe.org.br  ,   em razão da segurança sanitária devido à pandemia do coronavírus e das
limitações impostas pelas obras na sede da entidade. Os pedidos de acompanhamento/fiscalização
serão  recebidos  até  o  dia  3  de  dezembro  de  2021.  O  sindicato  não  arcará  com  despesas  de
deslocamento e estadia desses interessados no acompanhamento do sorteio.

5. DOS PRÊMIOS

5.1 Serão sorteados os seguintes prêmios:

– 3 (três) Vales-Viagem emitidos pela empresa CVC BRASIL – Operadora e Agência de Viagens
S.A., submetidos às normas deste produto e que são estabelecidos pela empresa;
– 3 (três) Aparelhos de telefone celular modelo Galaxy S20 FE, sem linha com operadoras; cada um
acompanhado por uma squeeze (garrafa com bocal externo).
– 60 (sessenta) Mochilas, cada uma acompanhada por uma squeeze.
– 120 (cento e vinte) Power Bank (carregador de bateria de celulares), cada um é acompanhado por
uma squeeze.

5.2. Os três (3) Vales-Viagem da empresa CVC, referidos no item anterior, terão, respectivamente,
os seguintes valores:

Viagem 1 = R$ 9.744,00 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais)
Viagem 2 = R$ 9.528,00 (nove mil quinhentos e vinte e oito reais)
Viagem 3 = R$ 6.144,00 (seis mil cento e quarenta e quatro reais)
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5.3. Os valores da premiação acima foram dimensionados a partir de anúncio promocional da CVC
para viagens de ida e volta, no ano de 2020, saída de Porto Alegre/RS, com estada de duas pessoas
tendo  como  parâmetros  as  cidades-destino:  Roma  (Itália),  Lisboa  (Portugal)  e  Cartagena
(Colômbia), sem taxas ou traslados incluídos.

A. Os valores listados no item 5.2 foram contratados com a CVC e poderão ser utilizados para
qualquer destino disponível na operadora de turismo, à escolha do/a sorteado/a, podendo ser de uso
individual ou com acompanhante(s), sempre no limite do prêmio estabelecido no item 5.2, supra.

B. Fica a cargo da pessoa sorteada, mediante complementação de sua exclusiva responsabilidade,
escolher  o  destino  e  o  tipo  de  viagem  desejado,  em  contato  direto  com  a  CVC,  bastando  a
apresentação do Vale-Viagem do sorteio. O pagamento de eventuais valores e taxas extras, para
viagens e pacotes que superem o valor expresso da premiação acima mencionada, é de exclusiva
responsabilidade do/da contemplado/contemplada.

C. Não haverá atualização ou complementação, por parte do SINTRAJUFE/RS, do valor do Vale-
Viagem ou mesmo de outro gasto de qualquer natureza.

D. No prêmio Vales-Viagem não estarão incluídas despesas como: taxas de embarque de despacho
de bagagens, marcação de assentos, eventual serviço especial necessário para o deslocamento do/a
ganhador/a,  remarcações  de  voos,  etc.  Essas  despesas  correrão  às  expensas  dos  sorteados  e
sorteadas.

E. Os períodos para usufruir  os Vales-Viagem poderão ser utilizados observando-se os critérios
estabelecidos pela empresa CVC.

5.4. Será sorteado o seguinte prêmio extra:

– 1 (uma) smart TV QLED da Samsung, 55”, 4k, Modelo Q80A.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. A mera  participação  nesta  promoção  caracteriza  a  aceitação  dos  termos  e  das  condições
previstos neste regulamento.

6.2. Os prêmios serão entregues aos/às ganhadores/as no local onde estão lotados/as; na sede do
sindicato, com prévio agendamento; ou enviados pelos Correios.

6.3. No  caso  dos  Vales-Viagem,  estes  prêmios  serão  concedidos,  obrigatoriamente,  a  3  (três)
sindicalizados/as diferentes, com base no presente regulamento.
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6.4. Em nenhuma hipótese o SINTRAJUFE/RS pagará ou substituirá os prêmios por valores em
espécie ao/à contemplado/a.

6.5. Os/as sorteados/as serão avisados/as pelo sindicato sobre o prêmio, pessoalmente, por telefone
e/ou por e-mail. Para tanto, é importante que os/as sindicalizados/as mantenham atualizados esses
dados junto ao SINTRAJUFE/RS.

6.6. Os/as participantes serão automaticamente excluídos desta promoção no caso de fraude ou má-
fé comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.

6.7. Os/as participantes autorizam o SINTRAJUFE/RS, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a
partir do término do período de vigência do certame, a fazer uso de seus nomes, vozes e imagens,
sem qualquer ônus para a entidade, visando à divulgação desta promoção e de seus resultados, em
qualquer tipo de mídia do sindicato.

6.8. Dúvidas e questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Diretoria Executiva
do SINTRAJUFE/RS.

6.9. Este regulamento estará disponível no site (www.sintrajufe.org.br).

Porto Alegre, novembro de 2021.

DIRETORIA EXECUTIVA
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