
CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO 2017

Fique sócio e/ou indique novos 
sócios e concorra à prêmios!

REGULAMENTO

Por que é importante
sindicalizar-se?
A força do Sindicato está no conjunto dos 
comerciários e comerciárias, quando os tra-
balhadores reconhecem a importância e o 
papel do sindicato para manter e aumentar 
seus direitos. Quanto mais comerciários e 
comerciárias fi liados, mais forte é seu sindi-
cato e maior é a sua representatividade. Com 
isso ganhamos força contra os patrões na luta 
por mais direitos e por aumentos salariais. Só 
através da unidade da classe trabalhadora é 
possível derrotar o capitalismo na perspectiva 
de construção do socialismo.

Como concorrer aos 
prêmios?
Basta você se associar ao sindicato, ou indicar 
alguém para se associar, preencher o cupon e 
depositar na urna. Você também pode ganhar 
na hora, comparecendo ao evento de premia-
ção, ao fi nal da campanha. Quanto mais só-
cios você indicar mais cupons para depositar 
na urna você ganha. Veja o regulamento nas 
páginas internas.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

www.sindconir.org.br
Rua Dr. Barros Júnior, 408/412, Centro,

Nova Iguaçu - RJ
Tels/Fax.: (21) 2768-9297 / 2767-5130 / 2767-8232

comunicacao@sindconir.org.br

Subsedes:

Belford Roxo
Rua João Fernandes Neto, 1166,
Sala 201, Centro - Belford Roxo

Telefone: (21) 2663-1904

Itaguaí
Av. Paulo de Frontin, 72,
Sala 202, Centro - Itaguaí
Telefone: (21) 2687-7729

Nilópolis
Rua Prof. Alfredo G. Filgueiras,

18, Sala 407A, Centro - Nilópolis 
Telefone: (21) 2791-9271

Queimados
Av. Irmãos Guinle, 901, Sala

212, Centro - Queimados 
Telefone: (21) 2665-3093

Seropédica
Av. Ministro Fernando Costa, 483,

Sala 101,Fazenda Caxias - Seropédica.
Tel: (21) 2682-3559

Engenheiro Pedreira
Rua Francisco Antônio Russo, 23,
Sala 101, Centro – Engº Pedreira

Telefone: (21) 2664-6376

Sindicato dos Trabalhadores Profi ssionais no Comércio e 
Serviços de Nova Iguaçu, Nilópolis, Paracambi, Itaguaí,

Belford Roxo, Queimados, Japeri, Seropédica e Mesquita.



1 – Informações gerais: Esta campanha promocional é uma realização do 
Sindicato dos Trabalhadores Profi ssionais no Comércio e Serviços de Nova 
Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Itaguaí, Belford Roxo, Queimados, Ja-
peri e Seropédica, com sede na Rua Dr. Barros Júnior, 408/412 - Centro - Nova 
Iguaçu – RJ, CEP: 26.210-302, inscrita no CNPJ sob o Nº 30.839.385/0001-46.

2 – Quem pode participar: Poderão participar todos os associados quites 
com as mensalidades que aderirem à Campanha de Sindicalização 2017 con-
forme este regulamento. Não poderão participar desta campanha funcionários 
e dirigentes do sindicato.

3 – Duração: A presente campanha será válida a partir do dia 11 de Julho de 
2017 até às 17 horas do dia 10 de Novembro de 2017. Não serão aceitas as 
inscrições para os sorteios dos prêmios para fi chas entregues fora desta data.

4 – Registro: Para participar da premiação e fazer parte dos sorteios o asso-
ciado deverá encaminhar a fi cha de sindicalização/recadastramento até dia 10 
de Novembro de 2017, às 14 horas, nos locais estipulados e divulgados pela 
direção do Sindicato através dos meios de comunicação próprios. A participa-
ção nas premiações e nos sorteios é gratuita. O sócio concorrerá nos sorteios 
através de cupom que será entregue no ato de sua fi liação. Todos poderão 
consultar a efetivação de participação através do link ofi cial da Campanha no 
site do Sindicato (www.sindconir.org.br).

5 – Qualifi cação: O Sindicato reserva-se o direito de verifi car a qualquer mo-
mento se cada um dos participantes atende às condições de qualifi cação para 
participar desta campanha. O Sindicato estará isento de qualquer obrigação 
(incluindo a entrega de prêmios ou qualquer outra) perante qualquer pessoa 
que tenha participado ou que tenha pretendido participar da campanha que 
não atenda essas condições de qualifi cação. Em caso de informações incorre-
tas ou incompletas, o participante perderá todo o direito de participar da Cam-
panha. A confi rmação de premiação da inscrição no sorteio fi nal somente será 
efetivada após a confi rmação do pagamento da primeira parcela pelo novo só-
cio. Fichas de recadastramento não serão contabilizadas para as premiações, 
apenas novas sindicalizações. Os sócios afastados ou demitidos com mais de 
6 meses não poderão participar dos sorteios. Os afastados pelo INSS poderão 
participar dos sorteios caso tenham interesse desde que atualizem os docu-
mentos no prazo, caso em que deverão entrar em contato com o Sindicato. As 
fi chas de sindicalização deverão ser entregues até o dia 10 de cada mês até 
ás 14 h. As informações sobre os cupons e a participação estarão disponíveis 
através do link ofi cial da Campanha no site do Sindicato.

6 – A Campanha envolve 3 (três) modalidades de premiação:
A) Prêmio Cultural para todos os sócios (cadastrados até 10 de Julho de 2017);
B) Prêmio Principal (para os novos sócios fi liados no período da campanha 
de sindicalização e os sócios que indicarem novos fi liados);
C) Prêmio Extra para os sócios que comparecerem ao dia da premiação.
6.1 - Para cada novo (a) fi liado (a) será entregue um cupom, que será en-
caminhado ao Sindicato e colocada em uma urna para concorrer ao Prêmio 
Principal.
6.2 - Para cada fi liado que indicou mais um (1) fi liado (a) será entregue um 
cupom, que será encaminhado ao Sindicato e colocado em uma urna para 
concorrer ao Prêmio Principal ao fi nal da Campanha de Sindicalização 2017.
6.3 - Para todos os sócios serão emitido um cupom e participarão do Prêmio 
Cultural ao fi nal da Campanha de Sindicalização 2017. 
6.4 - Para cada cupom emitido tanto para o novo (a) fi liado (a) e para o 
fi liado antigo que indicou um novo fi lado (a) será emitido um comprovante 
de participação.
6.5 - Para cada novo sócio (a) ganha um 1 cupom para participação dos 
prêmios.

7 -  A Campanha envolve premiações para sócios ativistas que através 
da indicação de novos sócios, conforme segue (Prêmios não cumulativos):

• 1 sócio ou mais: 1 cupom.
• 5 sócios ou mais: 5 cupons.
• 10 sócios ou mais: 10 cupons.

7.1 – O Prêmio Vale Cultural consiste no sorteio mensal de 20 Vales no 
período estipulado da campanha, totalizando 100 vales. (prêmios não cumu-
lativos).
7.2 - O Prêmio Principal consiste em 6 prêmios sorteados ao fi nal do período 
estipulado para a campanha. São eles (prêmios não cumulativos; Somente 
será efetivada a participação nos sorteios dos novos sócios após a confi rma-
ção do pagamento da primeira mensalidade de associado):

1º prêmio: 1 Moto ZIG 50;  2º prêmio: 1 TV LED de 40”; 3º prêmio: 1 
Notebook; 4º prêmio: 1 Freezer Vertical; 5º prêmio: 1 Playstation; 6º 
prêmio: 1 Bicicleta 18 machas; 7º prêmio: 1 Forno de micro-ondas; 

7.3 - O Prêmio Extra consiste em 8 prêmios que serão sorteados para os 
sócios que comparecerem ao dia da premiação. São eles (prêmios não 
cumulativos):

I - Panela de Pressão Elétrica Mundial 5L Pe12; II - Churrasqueira Elé-
trica Mondial Weekend I CH-01; III - Mini Processador Mondial Premium 
MP-01; IV - Extrator de Frutas Mondial Profi ssional E-10 Bivolt; V - As-
pirador de Pó Mondial Next 1500 AP-12; VI - Batedeira Mondial Prática 
Black B-12 com 3 velocidades; VII - Churrasqueira Mor Califórnia 3011; 
VIII - Espremedor de Frutas Mondial Premium; 

7.4 – O associado do Sindicato terá a possibilidade de concorrer ao sorteio 
das premiações SOMENTE SE atender os requisitos:

I - Ser associado ao Sindicato e estar quite com sua mensalidade sindical.
II -  Aderir à campanha de sindicalização (novo sócio) através da fi cha de 
sindicalização disponibilizada na sede, regionais da entidade e com os 
diretores do Sindicato.
III - Ter registro correto dos dados solicitados na fi cha de sindicalização/
recadastramento.
IV - Inscrever-se para a participação nos sorteios exclusivamente no perí-
odo de duração da campanha.
V - Não poderão participar da campanha associados afastados ou demiti-
dos a mais de 6 (seis) meses, exceto afastados que queiram atualizar os 
pagamentos de suas mensalidades.
VI - No formulário de fi liação, haverá uma faixa de identifi cação do novo 
fi liado e o nome do sócio que o indicou. Não havendo indicação, constará 
apenas o nome do novo sócio.

8 – Sorteio: Os sorteios dos prêmios serão realizados, na sede do Sindicato às 
21 horas (horário de Brasília) no dia 11 de Novembro de 2017, com a presença 
de dirigentes e convidados, e transmissão via web pelo site do Sindicato (www.
sindconir.org.br). O local, data e/ou horário poderá ser alterado pela direção do 
Sindicato caso necessário até o fi nal da campanha, fato que será amplamente 
divulgado aos participantes através dos meios de comunicação do Sindicato 
(site, jornal, entre outros). Os sorteios serão na presença de todos, através 
de um convidado que será chamado para sortear um cupom depositado em 
urna e divulgará na hora o nome do contemplado. O sorteado (a) que não 
estiver presente será notifi cado (a) por contato telefônico, mensagem enviada 
por e-mail e/ou em correspondência remetida pelo Sindicato. Os resultados 
também serão divulgados nos meios de comunicação do Sindicato.

9 – Prêmios e impostos: O participante sorteado é credor de um prêmio e 
não poderá exigir a troca por dinheiro, nem sua substituição da premiação. 
Todos os impostos e gastos vinculados ao prêmio fi carão ao encargo exclusivo 
do participante.

10 – Isenção de responsabilidade: Sindicato não poderá ser responsabiliza-
do por atrasos na entrega dos prêmios. O Sindicato entregará os prêmios no 
estado em que estiverem e não se responsabilizarão por garantias relaciona-
das aos mesmos, as quais deverão ser solicitadas diretamente aos fornecedo-
res. O Sindicato também não assume qualquer responsabilidade que possa 
surgir do uso dos prêmios entregues ou por danos (diretos ou indiretos) que 
estes possam causar aos participantes ou a terceiros.

11 – Desqualifi cação: O Sindicato reserva-se o direito de não entregar os 
prêmios caso seja verifi cado que o participante:

a) Não cumpriu algum dos requisitos estabelecidos para se obter o prêmio 
ou outros requisitos defi nidos neste regulamento;
b) Tenha utilizado dados falsos ou incompletos. Também serão desqualifi ca-
dos e não participarão dos sorteios, os trabalhadores que derem baixas por 
escrito no quadro associativo do Sindicato durante o período de vigência da 
campanha estabelecido neste regulamento. Em caso de fraude ou suposi-
ção razoável de fraude, o Sindicato reserva-se o direito de agir legalmente 
contra qualquer pessoa que tenha cometido tal atividade, podendo tentar 
todo tipo de recursos ou ações que sejam aplicáveis legalmente.

12 – Entrega da premiação: Realizado o sorteio, o Sindicato terá 30 dias para 
providenciar o prêmio e após esse período o sorteado ou a sorteada, terá no 
máximo mais 30 dias para retirada do prêmio na sede ou regionais da entidade, 
desde que comprove o pagamento de desconto das mensalidades conforme 
previsto neste regulamento. Para maiores informações o sorteado deverá con-
tatar o Sindicato, por meio presencial, telefônico ou e-mail. O Sindicato, caso o 
sorteado opte na ocasião do sorteio, será responsável pelas despesas relativas 
à primeira remessa do prêmio até a regional que representa o sorteado. Cabe 
ao sorteado retirar o seu prêmio no local referente. A entrega de prêmios estará 
sujeita ao cumprimento das leis nacionais e locais sobre a matéria e à verifi ca-
ção das condições de qualifi cação do participante, defi nidas no item nº 5 deste 
regulamento. Findo o prazo e não sendo retirado o prêmio pelo sorteado, ou 
não sendo comprovado o pagamento de mensalidade sindical, ocorrerá novo 
sorteio do prêmio em questão após 90 dias da data do primeiro sorteio. Estarão 
aptos ao novo sorteio todos os associados que preencherem as condições 
estabelecidas neste regulamento na data do primeiro sorteio. 

13 – Autorização de uso da imagem/voz: Os participantes que forem ganha-
dores de prêmios autorizam o Sindicato e seus representantes na campanha, 
como condição para a atribuição das premiações, a divulgar os dados pes-
soais, imagens e voz do sorteado para fi ns publicitários, nos meios e formas 
que o Sindicato dispuser, sem direito a remuneração, durante a vigência desta 
campanha e por período indeterminado.

14 – Acompanhamento e Divulgação das Etapas: As etapas desta Campa
nha serão amplamente divulgadas no site ofi cial e também nos meios de co-
municação do próprio Sindicato. Para conferir sua participação na Campanha 
e nos sorteios o associado poderá consultar seu nome no site do Sindicato em 
link ofi cial da Campanha, onde este regulamento também estará disponível. As 
fi chas de sindicalização deverão ser entregues até o dia 10 cada mês para que 
sejam contabilizadas e confi rmadas para o mês seguinte e seus dados sejam 
efetivados e inseridos no cadastro dos sorteios.

15 – Termos e condições: O regulamento está publicado no site ofi cial do 
Sindicato em link ofi cial da Campanha e poderá ser alterado sem aviso prévio.

16 – Cancelamento ou modifi cação da campanha: No caso de circunstân-
cias imprevistas justifi carem, o Sindicato poderá suspender cancelar ou modifi -
car de forma total ou parcial a presente campanha. Eventuais alterações serão 
comunicadas no site e nos meios de comunicação disponíveis pelo Sindicato.

17 – Aceitação: A participação dos associados através das fi chas de sindi-
calização nesta Campanha implica o conhecimento e a aceitação deste regu-
lamento. O participante aceita que todas as decisões que o Sindicato tomar 
sobre qualquer questão não prevista nos mesmos serão fi nais. Esta campanha 
não será válida onde for proibida por lei.

18 – Lei aplicável: Os participantes reconhecem e aceitam que a lei aplicável 
para qualquer controvérsia que surgir com relação a esta campanha será a da 
cidade de Nova Iguaçu/RJ, e renunciam a seu direito de iniciar qualquer tipo de 
reclamação em outra jurisdição.

19 – Regulamento: O presente regulamento encontra-se registrado no 1º 
Cartório de Registros em Nova Iguaçu.

REGULAMENTO DA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 2017: Fique Sócio! Juntos Somos Mais Fortes!


