
1. O SINTERC em 2013 completa 20 anos de sua funda-
ção e promove a 2ª grande campanha pró-sindicalização 
e recadastramento de seus associados, Cada trabalhador 
(a), que preencher devidamente a ficha de atualização e 
cadastro de sócio do SINTERC, terá direito a um cupom 
e concorrerá ao sorteio de 100 prêmios, sendo: 09 TVs 
de 32 polegadas; 09 Geladeiras; 09 Fogões de 04 bocas; 
09 Tanquinhos de lavar roupas; 09 Microondas; 09 For-
nos elétricos; 09 Micros system; 09 Bicicletas aro 20; 09 
Celulares (Smart fone); 09 Tablets de 07 polegadas; 09 
Notebooks; 01 Moto Honda CG 125.

2. Poderão participar da campanha SINTERC 20 anos, 2º 
Show de Prêmios! Os trabalhadores (as) integrantes da 
categoria profissional de Refeições Coletivas, Cozinhas 
Industriais, Restaurantes Industriais, Merenda Escolar 
Terceirizada, Cestas Básicas e Comissarias da Região 
Norte/Oeste do Estado de São Paulo. (EXCETO OS DI-
RETORES DO SINTERC)

3. Os participantes terão que preencher uma ficha de atuali-
zação e cadastro de sócio do SINTERC, de preferência em 
letra de forma, legível, sendo que todos os dados são de 
preenchimento obrigatório.

4. A falta de dados não preenchidos, acarretará na perda do 
prêmio caso o participante seja sorteado.

5. A ficha terá duas partes, uma maior (parte superior), e ou-
tra menor (parte inferior), na parte superior da ficha fica-
rão todos os dados do associado que após a atualização de 
dados em sistema, será arquivada pelo SINTERC e a parte 
inferior é o cupom que dará direito aos associados a con-
correrem ao sorteio dos prêmios. Os cupons ficarão ex-
postos em uma urna na sede do SINTERC em Bauru-SP.   

6. Os cupons deverão ser preenchidos exclusivamente com 
os dados do sócio titular.

7. Os prêmios não são acumulativos, devendo ser sorteado 
um prêmio por GANHADOR (a).

8. O sorteio será realizado no dia 23/11/2013 na sede do 
SINTERC, sito à Rua Cussy Júnior, 11-63, Centro, Bauru 
– SP, às 14:00hs, será realizado de forma manual, ou seja, 
entre os cupons depositados na urna serão sorteados 100 
(cem) nomes. OBS: Entrada franca aos participantes.

9. A distribuição dos cupons da campanha SINTERC 20 
anos, 2º Show de Prêmios! Terá inicio em 01/08/2013 e 
término em 13/11/2013 e poderão ser retirados, na sede e 
nas sub-sedes do SINTERC, serão encartados na Revista 
Põe na Mesa edição 22 (agosto 2013), e distribuídas a to-
dos os trabalhadores da categoria profissional associados 

ou não, de forma gratuita e por nossos divulgadores que 
visitarão as empresas e unidades operacionais em toda a 
região que abrange a base territorial do Sindicato. OBS: 
Os endereços de distribuição de cupons e de retirada dos 
prêmios estão disponíveis no site: www.sinterc.org.br

10. A ficha de atualização e o cupom do sorteio estarão dispo-
níveis em arquivo PDF no site do SINTERC, basta impri-
mir e encaminhar a para um dos endereços do SINTERC. 

11. Os cupons que forem preenchidos após a data de termino 
da campanha (13/11/2013, não terão validade e não par-
ticiparão do sorteio.

12.  A entrega dos prêmios será feita na sede e nas sub-sedes 
do SINTERC em horário comercial, ou seja, das 8:00hs 
às 12:00hs e das 13:00hs às 17:00hs, com data programa-
da sendo: 10/12/2013 na sub-sede Presidente Prudente; 
11/12/2013 na sub-sede Araçatuba; 12/12/2013 na sub-
sede São José do Rio Preto; 13/12/2013 na sub-sede Ri-
beirão Preto e 16/12/2013 na Sede de Bauru. 

13. Todas as despesas de transporte ficarão por conta do GA-
NHADOR (a) que na entrega do prêmio deverá ter em 
mãos: RG e Carteira Profissional assinada justificando o 
seu vínculo empregatício.

14. Os ganhadores que não comprovarem o vínculo empre-
gatício perderão o direito ao prêmio, que ficará disponível 
para novas campanhas do SINTERC.

15. As despesas com documentação e transferência da Moto 
ficarão por conta do GANHADOR.

16. Todos os prêmios serão entregues com nota fiscal, manual 
do usuário e termo de garantia.

17. Os ganhadores (as) terão seus nomes e imagens divulga-
das pelo SINTERC, na Revista Põe na Mesa, no site do 
Sindicato (www.sinterc.org.br), na Fan Page no Facebook, 
no Twitter ou em outros meios de comunicação que o 
SINTERC julgar pertinente.

18. O participante ao preencher e assinar a ficha de atualiza-
ção e o cupom, afirma ter lido e concorda integralmente 
com o regulamento da campanha.

19. A campanha SINTERC 20 anos, 2º Show de Prêmios! Tem 
seu regulamento registrado em cartório e será auditada pela 
empresa Ômega Auditoria e Consultoria S/C Ltda.

Bauru, 1º de agosto de 2013.

Waldir Avanzo
Presidente do Sinterc
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