
REGULAMENTO DO SORTEIO DE PRÊMIOS DO “PROJETO 
SINTTEL ITINERANTE” REALIZADO NA EMPRESATELCO. 

 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL, 

CNPJ n. 00.721.209/0001-44, torna público, para conhecimento de seus 

associados/filiados/sindicalizados da empresa TELCO DO BRASIL CALL CENTER, as regras e 

critérios para o sorteio de premiações pertinentes a realização do projeto “SINTTEL 

ITINERANTE” nas dependências da empresa. 

 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art 1° - O sorteio dos prêmios será realizado no dia 01 de março 2013 pontualmente às 

17h00min.  
  

Art  2° - Cada trabalhador associado/filiado/sindicalizado participará do sorteio com apenas um 

cupom. 
 

Art 3º - Os prêmios sorteados no evento são de caráter pessoal e intransferível. 
 

Art 4º - Quanto as diárias nos apartamentos e cortesias do Náutico Clube, em Caldas Novas, 

essas deverão ser usufruídas, de acordo com a disponibilidade de vagas até o mês de 01 de 

fevereiro/2014. 
 

Art 5° - Os contemplados das premiações, que não estiverem presentes no momento do 

sorteio, deverão retirar seus prêmios, dentro do prazo de 60 dias, a contar da data do sorteio, 

na sede do Sinttel-DF localizada no setor de Autarquias Sul Quadra 06 Bloco K” Ed. Belvedere 

–Sobreloja –Brasília-DF, munidos de documentos de RG e CPF e Comprovante de Filiação, 

sob pena de perderem o direto ao prêmio. 
 

Art 6º - Os ganhadores das diárias nos apartamentos e cortesias de entrada do Náutico Clube, 

em Caldas Novas, receberão na sede do Sinttel-DF localizada no setor de Autarquias Sul 

Quadra 06 Bloco K” Ed. Belvedere –Sobreloja –Brasília-DF, a serem usufruídas conforme 

disponibilidade de reservas e agendamento.  

Art 7 ° - O presente sorteio tem por objetivo incentivar os trabalhadores da Telco do Brasil a se 

manterem sindicalizados, bem com sindicalizar aqueles que por ventura ainda não esteja 

sindicalizados. 

 

 

II - DA PREMIAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 



  

Art 8° - Serão objetos do sorteio para todos trabalhadores da TELCO que estiverem 

devidamente sindicalizados, participarem do Sinttel Itinerante e preencherem corretamente o 

cupom de sorteio, os seguintes prêmios: 

 15 Camisas do Sinttel Itinerante;  

 15 Kits com Camisa e boné da CUT; 

 05 Pares de CORTESIAS para entrada no Náutico Praia Clube (Caldas Novas – GO); 

 02 Duplas de DIÁRIAS nos apartamentos do Sinttel-DF em Caldas Novas-GO; 
 

Art 9° - A divulgação dos ganhadores dos prêmios será feita em até 03 dias úteis após a 

realização do sorteio e estará disponível no site do Sinttel-DF,(www.sinttel.org.br) a partir de 

10/10/2012. 
 

Art 10° - Os contemplados das premiações, que não estiverem presentes no momento do 

sorteio, serão comunicados por intermédio dos telefones informados pelos participantes nos 

cupons sorteados. Caso contrário a informação estará disposta no site do Sinttel-DF 

(www.sinttel.org.br). 

 

 

III - DA AQUISIÇÃO DO CUPOM 

 

Art 11° - Os cupons serão entregues pelos diretores do Sinttel aos participantes do evento, 

associados/filiados/sindicalizados da Telco, nos dias de realização do evento, 28 fevereiro e 01 

março de  respectivamente. 
 

Art 12° - É de responsabilidade do sindicalizado, o preenchimento correto do cupom (com 

nome completo, matrícula, endereço e telefone de contato), e a veracidade das informações, 

antes de depositá-lo na urna. 
 

Art 13° - A urna estará disponível no local de realização do “SINTTEL ITINERANTE”, SCS Ed. 

Vitória 4º andar, nos dois dias do evento (28 de fevereiro e 01 de março). 

 

 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 14° - Em caso de invalidação de cupons sorteados, ocorrerão novos sorteios, na mesma 

data, até que um cupom válido seja contemplado. 
 

 

 


