
SINTRAFARMA-ES 

Somos Todos Nós 
 

SORTEIO DE 2 (DUAS) MOTOS HONDA 0 KM COM 

TANQUE CHEIO E 10 (DEZ) BICICLETAS ARO 26 

18 MARCHAS 

 

CONCURSO CULTURAL 

REGULAMENTO 

  

 

1. Introdução  

  

O SINTRAFARMA-ES – Sindicato dos Trabalhadores em 

Drogarias, Farmácias e Distribuidoras de Produtos 

Farmacêuticos do Estado do Espírito Santo, instituí o 

concurso cultural e promoverá no dia 20/01/2017 a 

realização do sorteio de 2 (duas) motos, marca Honda, 

modelo CG 125 FAM zero km com tanque cheio e 10 (dez) 

bicicletas aro 26 com 18 marchas para os associados 

e/ou contribuintes que estiverem rigorosamente em dia 

com a suas contribuições e responderem corretamente a 

seguinte pergunta: QUAL O SINDICATO QUE COMPLETOU 25 

ANOS E REPRESENTA OS INTERESSES DOS TRABALHADORES EM 

FARMACIAS, DROGARIAS E DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS E HOSPITALARES?   

 

O sorteio será realizado na sede do sindicato as 15 

horas do referido dia em evento aberto ao público.  

  

 

2. Disposições Gerais  

  

2.1 – O sorteio tem como objetivo a divulgação e 

incentivo a novas filiações de trabalhadores da 

categoria, representada pelo sindicato promovente.  

 



2.2 – O sorteio dar-se-á por meio de preenchimento de 

formulário disponibilizado no site do sindicato 

www.sintrafarmaes.org.br, e para concorrer os 

participantes deverão responder a pergunta acima, sendo 

obrigatório o preenchimento declarando o Nome Completo, 

Número do CPF, Nome da Empresa em que estiver vinculado 

e o e-mail pessoal.  

 

2.3 – O sorteio dos prêmios acima será realizado no dia 

20/01/2017, na sede do Sintrafarma-ES, localizado na 

Rua Barão de Monjardim nº 100, Centro – Vitória/ES, as 

15 horas em evento aberto ao publico. 

 

  

3. Quem Pode Concorrer 

  

3.1 – Apenas poderá concorrer os trabalhadores em 

Drogarias, Farmácias e Distribuidoras de Produtos 

Farmacêuticos e Hospitalares ASSOCIADOS e/ou 

CONTRIBUINTES que  mensalmente contribuem  com o 

sindicato e que estiverem quites com as suas 

contribuições. 

 

   

4. Forma de Participação 

  

4.1 – Os interessados em participar devem acessar o 

site do Sintrafarma-ES e preencher os dados solicitados 

no item 2.2 até as 17 horas do dia 19/01/2017 (dia 

anterior ao sorteio).  

 

  

5. Premiação  

  

5.1 – A comissão de sorteio será composta de 3 (três) 

pessoas  sendo uma delas o presidente do sindicato, 

além de duas pessoas de sua livre escolha, ainda que 

estranhos a entidade sindical e a própria categoria, os 

http://www.sintrafarmaes.org.br/


quais terão ampla autonomia para deliberação, aprovação 

e/ou rejeição dos atos inerentes ao presente concurso. 

  

5.2 – O sorteio será público, com a participação de 

todos os presentes que poderão acompanhar e monitorar 

sua realização. 

  

5.3 – O cupom gerado eletronicamente, cujo comprovante 

será remetido ao inscrito, no ato da inscrição,  pelo 

site do SINTRAFARMA-ES  será sorteado aleatoriamente e 

a contemplação dos prêmios dar-se-á da seguinte forma: 

Do 1º ao 10º sorteio equivalerá as dez bicicletas, o 

11ª e  o 12º sorteio equivalerá as duas motos. 

  

5.4 - Somente será declarado vencedor o cupom que 

contiver respondida corretamente a pergunta além de 

conter todas os dados de preenchimento exigido no item 

2.2 e  não é necessária a presença do sorteado no ato 

do sorteio. 

  

5.5 – No ato do sorteio será feita a consulta ao 

sistema do sindicato onde observar-se-á se o sorteado 

preenche os requisitos para concorrer, ou seja, se 

pertence a categoria profissional, se é associado ou 

contribuinte mensalmente,  se está quite com suas  

obrigações, se preencheu corretamente os dados e 

respondeu corretamente a pergunta. Caso fique 

constatado que o sorteado deixou de preencher qualquer  

dos requisitos será automaticamente desclassificado e 

outro cupom será sorteado, obedecendo fielmente a 

ordem  do item 5.3, onde resta determinado que os dez 

primeiros sorteios válidos equivalem as dez bicicletas 

e os demais, equivalem as motos. 

  

5.6 – Assim que identificado e validado pelos 

responsáveis do sorteio, o ganhador, mesmo que não 

esteja presente, será comprovadamente avisado pela 

direção do sindicato, quando então terá um prazo de 30 



(trinta) dias úteis após o evento para retirar 

pessoalmente seu prêmio na sede do Sintrafarma-ES. Caso 

o prêmio não seja retirado  no prazo previsto, o 

vencedor perderá o direito ao mesmo, que reverterá em 

favor da entidade sindical, e esta poderá, após 

deliberação da comissão, lhes dar o destino que melhor 

lhes aprouver. 

  

 

5.7 - Quanto as motos, o custeio pela regularização das 

mesmas perante o órgão competente será de inteira 

responsabilidade de seus ganhadores, os quais deverão 

cumprir todas as formalidades legais (pagamento das 

taxas e regularização perante o Detran-ES), no mesmo 

prazo previsto no item anterior. Findo o prazo e não 

cumpridas as formalidades de emplacamento/licenciamento 

e pagamento das taxas, ocorrerá a perda do direito e o 

bem retornará ao domínio do sindicato e este poderá, 

após deliberação da comissão, lhes dar o destino que 

melhor lhes aprouver. 

  

 

5.8 – Após a realização do sorteio todos os cupons 

participantes, exceto os sorteados serão guardados em 

recipiente lacrado e assim permanecerá pelo prazo de 15 

dias a contar da data da realização do sorteio. Durante 

este período, qualquer participante, poderá solicitar 

conferencia dos cupons. 

  

 

5.9 – Serão de responsabilidade da Comissão do Sorteio 

o acompanhamento desta conferencia e após o seu 

termino, o retorno dos cupons ao recipiente e novo 

lacre. Este procedimento deverá ser repetido quantas 

vezes forem solicitadas, observando sempre o prazo 

estabelecido no item 5.8  

  

 



6. Da Entrega dos Prêmios  

  

6.1 – Os ganhadores no ato de retirada dos prêmios 

deverão obrigatoriamente apresentar documentação que 

comprove ser integrante da categoria (CTPS assinada, 

CPF e os 6 últimos contracheques além de assinar termo 

de recebimento dos prêmios) 

 

 

7. Do uso de imagem para divulgação 

 

7.1 - Em caráter irrevogável e inegociável, o ganhador 

de quaisquer dos prêmios, autoriza a entidade sindical 

a utilizar sua imagem, voz ou declaração, seja através 

de qual forma entender necessário (fins divulgar o 

evento), sem que para tanto, faça jus a qualquer 

indenização, abrindo mão de todo e qualquer direito 

nesse sentido. 

 

7.2 - O uso e cessão de imagem, voz ou outro atributo 

pessoal, é feito sem fixação de prazo, podendo o 

sindicato a qualquer momento em suas comunicações 

pessoais, fazer uso desse direito. 

 

 

8. Do Adiamento 

 

O sindicato, por sua comissão, se reserva o direito de 

adiar o sorteio, a qualquer momento anterior ao mesmo. 

Ocorrendo o evento, novo sorteio acontecerá num prazo 

não superior a 15 dias, obedecendo todos os itens 

previstos no presente regulamento. 

 

 

9. Disposições Finais  

  

9.1 – Os casos omissos neste regulamento serão 

dirimidos e regulamentados pela Comissão de Sorteio, em 



primeira instancia, e em segunda instancia pela 

diretoria do Sintrafarma-ES.  

  

 

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Adériton Ferreira Alcântara 

Presidente 

 

 

 

Welber Alberto Correa 

Assessor Jurídico 

 

 

 

Julio Miranda 

Assessor de Comunicação 

  

  

  

      

  

   


