
REGULAMENTO DO SORTEIO DE PRÊMIOS ENTRE OS RODOVIÁRIOS DO 
GRANDE ABC SINDICALIZADOS 2021 

 

CLÁUSULA 01: Do objetivo: 
O objetivo das premiações é a comemoração do “Dia do Motorista” com a 
valorização dos integrantes da categoria que contribuem para o fortalecimento do 

Sindicato dos Rodoviários e Anexos do ABC - SINTETRA, através da sindicalização; 
  
CLÁUSULA 02: Da data e local da realização: 

Os sorteios serão realizados no dia 25 de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede do 
Sindicato dos Rodoviários e Anexos do ABC - SINTETRA - RUA SANTO ANDRÉ, 435, 
VILA ASSUNÇÃO - SANTO ANDRÉ - SP e serão transmitidos “ao vivo” pelas redes 

sociais do sindicato (YOUTUBE - FACEBOOK - INSTAGRAM); 
  
CLÁUSULA 03: Da modalidade do sorteio: 

A-   Os sorteios dos prêmios entre os trabalhadores rodoviários do Grande ABC 
sindicalizados serão realizados pelo sistema de „cumbuca‟, onde serão depositados os 
cupons de cada participante, os quais serão numerados, pessoais e 

intransferíveis dos filiados ativos em um recipiente e realizados os sorteios, um após 
o outro, iniciando-se pelo de maior valor até ao de menor valor; 
  

B-   Os sorteios dos prêmios extras também serão através do sistema de cumbuca, 
que ocorrerão logo após os sorteios dos prêmios principais, conforme disciplina este 
regulamento; 

  
CLÁUSULA 04: Da premiação: 
Em conformidade com a regulamentação abaixo, serão sorteados os prêmios, na 
ordem do de maior valor para o de menor valor de mercado, conforme abaixo: 

1º prêmio: 01 motocicleta, zero Km; 
2° prêmio: 01 geladeira; 
3º prêmio: 01 TV; 

4º prêmio: 01 bicicleta; 
5º prêmio: 01 aparelho de telefone celular. 
 

Prêmios extras: que serão apresentados e expostos no dia do sorteio 
  
CLÁUSULA 05: Da habilitação para concorrer aos prêmios: 

Todos os  trabalhadores rodoviários do Grande ABC sindicalizados que estiverem na 
ativa, em dia com as suas contribuições, bem como os que ainda estão no prazo da 
carência e que realizaram a Atualização Cadastral de 23/06/2021 até 20/07/2021, 

bem como aqueles trabalhadores rodoviários do Grande ABC que entregarem ao 
Sindicato a proposta de filiação até o dia 20/07/2021 concorrerão aos sorteios dos 
prêmios, através de um único cupom para cada participante, o qual será numerado, 

pessoal e intransferível. 
A Ficha de Atualização Cadastral e a Proposta de Sindicalização, 
devidamente assinadas pelo sindicalizado, poderão ser entregues aos dirigentes 

sindicais na sede do Sindicato dos Rodoviários e Anexos do ABC - SINTETRA - RUA 
SANTO ANDRÉ, 435, VILA ASSUNÇÃO - SANTO ANDRÉ - SP. 
Os próprios trabalhadores rodoviários do Grande ABC sindicalizados depositarão em 

um recipiente/urna os seus respectivos cupons, na sede do Sindicato dos Rodoviários 
e Anexos do ABC - SINTETRA - RUA SANTO ANDRÉ, 435, VILA ASSUNÇÃO - SANTO 
ANDRÉ - SP; 



CLÁUSULA 06: Da entrega dos prêmios: 
As entregas das premiações serão feitas pessoalmente, mediante a apresentação do 
cupom contemplado e do documento de identificação do sorteado, no prazo máximo 

de até 07 (sete) dias contados da data da realização dos sorteios, no horário 
comercial, sob pena de perda da premiação, na sede do Sindicato dos Rodoviários e 
Anexos do ABC - SINTETRA - RUA SANTO ANDRÉ, 435, VILA ASSUNÇÃO - SANTO 

ANDRÉ - SP; 
  
CLÁUSULA 07: DAS DESPESAS INERENTES AOS PRÊMIOS: 

Os valores relativos ao registro, gravame, emplacamento, placa, plaqueta, lacre, 
Renavan e outros dos prêmios junto aos Departamentos de trânsito, bem como 
custos com despachante e outras taxas, são de responsabilidade do(a) trabalhador(a) 

rodoviário(a) do Grande ABC sindicalizado(a) contemplado(a) no sorteio; 
  
CLÁUSULA 08: DO PRÊMIO POR SINDICALIZADO: 

Caso o sindicalizado seja agraciado em um dos sorteios dos prêmios, estará 
automaticamente excluído dos demais sorteios, de forma que não haverá duplicidade 
de premiação ao mesmo associado; 
 

CLÁUSULA 09: DA MANUTENÇÃO COMO ASSOCIADO:  
Caso o sindicalizado seja agraciado em um dos sorteios dos prêmios deverá se 
manter associado ao sindicato para poder participar dos demais sorteios que serão 

realizados; 
  
CLÁUSULA 10: Das disposições gerais: 

Todas as dúvidas suscitadas durante o período de Atualização Cadastral serão 
esclarecidas pela Secretaria Geral do Sindicato; 
As dúvidas que porventura surgirem no dia do evento serão sanadas pelos 

executores no momento das realizações dos sorteios; 
 
CLÁUSULA 11: DO USO DA IMAGEM DOS SORTEADOS: 

Ao efetivarem a Atualização Cadastral ou a sindicalização, os trabalhadores 
rodoviários do Grande ABC sindicalizados contemplados com as premiações 
autorizam o uso de suas imagens, áudios e declarações nos informativos sobre a 

realização e importância deste evento; 
 
CLÁUSULA 12: DA COMISSÃO FISCALIZADORA: 

Poderão se inscrever, até o dia 20/07/2021, até 02 (dois) trabalhadores 
sindicalizados por empresa, para acompanharem fisicamente a realização dos 
sorteios, como membros da comissão fiscalizadora; 

 
CLÁUSULA 13: DA EXCLUSÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DIRIGENTES 
SINDICAIS: 

Os dirigentes sindicais estão excluídos da participação nos sorteios. 
 
 
Santo André, junho de 2021. 

  
  
 

LEANDRO MENDES DA SILVA 
Presidente do Sindicato dos Rodoviários e Anexos do ABC - SINTETRA  


