
 
 REGULAMENTO  

4ª CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO DA FETEC CUT/SP 2017 
1 – Informações gerais: Esta campanha promocional é promovida pela Federação 
dos Bancários da CUT-SP - FETEC-CUT/SP, com sede Praça da República, 468, 
3º andar, República, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 
01045-000, inscrita no CNPJ sob o nº 61.364.568-0001-86.  
2 – Quem pode participar: Poderá participar do sorteio qualquer bancário 
associado a um dos sindicatos filiados à FETEC-CUT/SP que aderirem à 
campanha: Sindicato dos Bancários do ABC; Sindicato dos Bancários de 
Araraquara; Sindicato dos Bancários de Assis e Região; Sindicato dos Bancários 
de Barretos e Região; Sindicato dos Bancários de Bragança Paulista e Região; 
Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região; Sindicato dos Bancários de 
Guarulhos; Sindicato dos Bancários de Limeira e Iracemápolis; Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí e Região; Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e 
Região; Sindicato dos Bancários de Presidente Prudente e Região; Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e Região; Sindicato dos Bancários e Financiários 
de Taubaté e Região e Sindicato dos Bancários do Vale do Ribeira. O 
representante de cada sindicato deverá preencher e assinar o Termo de Adesão e 
Responsabilidade dentro do regulamento da campanha para participar dos 
sorteios. Não poderão participar desta campanha funcionários e dirigentes 
sindicais de qualquer um dos sindicatos filiados à FETEC-CUT/SP, nem os 
funcionários e dirigentes da própria Federação.  
3 – Duração: A presente campanha será válida a partir das 18h00 do dia 31 de 
maio até  às 18h00 do dia 29 de novembro de 2017. Não serão aceitas inscrições 
para o sorteio de prêmios registradas fora do período de duração da campanha.  
4 – Registro: Para participar da campanha, o sindicato participante da campanha 
deverá inscrever seus associados e encaminhar a ficha de inscrição (filipeta) para 
a sede da FETEC CUT/SP até dia 29 de novembro de 2017 para o sorteio da 
segunda fase da campanha. Deverá ainda manter cópia das filipetas na sede de 
cada sindicato para o sorteio da primeira fase da campanha, no mês de agosto de 
2017, em comemoração ao Dia do Bancário. As inscrições serão gratuitas. O 
Sindicato representante será responsável pelo envio das filipetas com os dados do 
filiado. Em caso de informações incorretas ou incompletas, o participante perderá 
todo o direito de participar da campanha.  
5 – Qualificação: A FETEC-CUT/SP reserva-se o direito de verificar a qualquer 
momento se cada um dos participantes atende às condições de qualificação para 
participar desta campanha. A FETEC-CUT/SP e seus sindicatos estarão isentos 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 qualificação.  
6 – Premiação: Os prêmios a serem sorteados consistem em: 01(uma) SMART 
TV de 32 polegadas , 01 (um) vale-viagem no valor de R$1.500,00, 01(um) 
Head-Fone  para cada sindicato participante da campanha para a primeira fase da 
campanha no mês de Agosto de 2017 e 01 (um) carro zero Km, motor 1.0 para a 
segunda fase da campanha no dia 29 de Novembro de 2017, ás 17h00. 



7 – Condições para obtenção de prêmios: O associado do sindicato participante da 
campanha terá a possibilidade de concorrer ao sorteio das premiações ao atender 
os requisitos:  

I – Ser filiado a um dos sindicatos que aderirem à 4ª Campanha de 
Sindicalização da FETEC-CUT/SP 2017;  
II– Ter registro correto dos dados solicitados na ficha de inscrição (filipeta), 
seja esta preenchida manualmente ou em formulário eletrônico;  
III – Inscrever a participação nos sorteios exclusivamente no período de 
duração da campanha.  

8 – Sorteio: Os sorteios serão realizados por cada sindicato no mês de agosto de 
2017 e no dia 29 de novembro às 18h00, na sede da FETEC CUT/SP (Praça da 
Republica, 468 – 3º andar – São Paulo) com a presença de dirigentes da 
Federação e/ou dos sindicatos filiados, bem como de convidados. Na presença 
dos demais participantes, um único representante sorteará a ficha de inscrição 
(filipeta) depositada em urna e divulgará na hora o nome do contemplado. O 
sorteado será notificado por contato telefônico, mensagem enviada por e-mail e/ou 
em correspondência remetida pela FETEC-CUT/SP ou pelo Sindicato que o 
representa.  
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 ficarão ao encargo exclusivo do 
participante.  
10 – Isenção de responsabilidade: A FETEC-CUT/SP e seus sindicatos filiados 
participantes da campanha não poderão ser responsabilizados por atrasos na 
entrega dos prêmios. A FETEC-CUT/SP e seus sindicados filiados entregarão os 
prêmios no estado em que estiverem e não se responsabilizarão por garantias 
relacionadas aos mesmos, as quais deverão ser solicitadas diretamente aos 
fornecedores. A FETEC-CUT/SP e seus filiados participantes da campanha 
também não assumem 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 – Desqualificação: A FETEC-CUT/SP e seus sindicatos filiados participantes da 
campanha reservam-se o direito de não entregar os prêmios caso seja verificado 
que o participante: a) não cumpriu algum dos requisitos estabelecidos para se 
obter o prêmio ou outros requisitos definidos neste regulamento; b) tenha utilizado 
dados falsos ou incompletos. Em caso de fraude ou suposição razoável de fraude, 
a FETEC-CUT/SP 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 prêmio será entregue num 
prazo máximo de 30 dias. Caso algum motivo imprevisto atrase a entrega, o 
sorteado deverá contatar a FETEC-CUT/SP, ou com o sindicado ao qual o 
participante é filiado, por meio de contato telefônico ou e-mail. A FETEC-CUT/SP 
será responsável pelas despesas relativas à primeira remessa do prêmio até o 
Sindicato que representa o sorteado. Cabe ao sorteado retirar o seu prêmio na 
sede do seu Sindicato. A entrega de prêmios estará sujeita ao cumprimento das 
leis nacionais e locais sobre a matéria e à verificação das condições de 
qualificação do participante, definidas no item nº 5 deste regulamento.  



13 – Autorização de uso da imagem/voz: Os participantes que forem ganhadores 
de prêmios autorizam a FETEC-CUT/SP e seus sindicatos participantes da 
campanha, como condição para a atribuição das premiações, a divulgar os dados 
pessoais, imagens e voz do sorteado para fins publicitários, nos meios e formas 
que a FETEC-CUT/SP dispuser, sem direito a remuneração, durante a vigência 
desta campanha e por um período adicional de doze (12) meses.  
14 – Acompanhamento e Divulgação das Etapas: Os Sindicatos que estiverem 
participando da 4ª Campanha de Sindicalização 2017 deverão comunicar 
antecipadamente para a FETEC a data, horário e local que serão sorteados os 
prêmios de agosto/2017, de forma que a Federação possa dar publicidade e apoio 
nas realizações. Após as realizações os responsáveis de cada Sindicato terão até 
a primeira quinzena de setembro/2017 para enviar os nomes dos contemplados, 
além de imagens através de fotos e/ou filmagens da entrega dos referidos prêmios 
para o mesmo fim.  
15 – Termos e condições: O regulamento está publicado no site oficial da FETEC-
CUT/SP – www.fetecsp.org.br e poderá ser alterado sem aviso prévio.  
16 – Cancelamento ou modificação da campanha: No caso de circunstâncias 
imprevistas justificarem, a FETEC-CUT/SP poderá suspender, cancelar ou 
modificar de forma total ou parcial a presente campanha. Eventuais alterações 
serão comunicadas no site www.fetecsp.org.br e nos sites dos sindicatos filiados 
participantes da campanha.  
17 – Aceitação: A participação dos sindicatos nesta campanha implica o 
conhecimento e a aceitação deste regulamento. O participante aceita que todas as 
decisões que a FETEC-CUT/SP tomar sobre qualquer questão não prevista nos 
mesmos serão finais. 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 São Paulo, SP, e renunciam a seu direito de iniciar qualquer tipo de reclamação 
em outra jurisdição.  
19 – Regulamento: O presente regulamento encontra-se registrado no 1º Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São 
Paulo, situado na Rua XV de Novembro, 244 - 9º andar – Centro – São Paulo – 
SP.  
São Paulo, 31 de maio de 2017. 


