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Sindicato promove

Evento será dia 29 de novembro, das 14h às 20h, na PET - Clube dos Funcionários, em Volta Redonda
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil,
Montagem, Construção Pesada e dos setores
de Mármores da região Sul Fluminense
promove no dia 29 de novembro, das 14h às
20h, na PET - no Clube dos Funcionários, na
Vila Santa Cecília, a sua primeira grande
festa para os trabalhadores associados à
entidade. Além de show musical com a
Banda Fênix, a programação do evento
contará com o sorteio de duas máquinas de
lavar roupas, duas geladeiras, cinco
televisores, duas motos Honda e de um carro
zero km, FIAT, modelo VIVACE. A diversão
também contemplará a garotada que terá
um espaço reservado com pula-pula, cama
elástica, pipoca, algodão doce e muitas
outras brincadeiras.
Todos os trabalhadores associados do
Sindicato e aqueles que contribuem,
mensalmente, através do desconto de 1,5%
no contracheque podem participar da festa,
desde que faça o seu recadastramento, até o

dia 28 de novembro, junto a nossa entidade.
O recadastramento pode ser feito nas
portarias da CSN, na sede do Sindicato, em
Volta Redonda, e na subsede, em Resende,
das 8h às 19h, de segunda à sexta-feira, no
mês de novembro. Para o êxito do recadastramento é necessário que os associados
apresentem os seguintes documentos:
carteira de trabalho, duas fotos 3X4, e os três
últimos contracheques. Para quem já tem a
carteirinha de associado, será exigido
apenas o último contracheque do mês.
Após o recadastramento, os nossos
associados terão direito a três convites e a um
cupom para os sorteios que serão realizados
no decorrer do evento. Esse cupom, depois
de preenchido corretamente, deverá ser
depositado nas urnas disponibilizadas nos
locais do recadastramento. Cada
trabalhador receberá também o canhoto do
cupom, que deverá ser guardado com
segurança, pois a sua apresentação será
necessária, caso o associado seja

contemplado com um dos prêmios sorteados.
Além de promover a integração entre
associados, dependentes e diretores do
Sindicato, essa festa também pretende
homenagear os companheiros e
companheiras que integram as diversas
categorias vinculadas a nossa entidade.
Como primeiro grande evento do
Sindicato, essa festa concretiza a trajetória
de luta da diretoria do Sindicato, que
começou a partir de uma sala na Cimento
Tupi, e hoje soma inúmeras conquistas,
alcançadas através da parceria e do apoio
dos trabalhadores, e que vão muito além dos
ganhos salariais.
INVESTIMENTOS - A recente
inauguração da nova sede do Sindicato, a
aquisição de uma casa para o
funcionamento da subsede, em Resende,
como também o inicio das obras de reforma
do Sítio, localizado no bairro São Luiz da
Barra, adquirido com a ﬁnalidade de se
transformar num centro de recreação para
os trabalhadores da nossa entidade, são
investimentos signiﬁcativos que integram o
projeto de crescimento e de avanço da atual
diretoria, que hoje tem como presidente o
sindicalista Sebastião Paulo. Tudo com o
objetivo de ofertar bem estar e qualidade de
vida aos trabalhadores da base territorial da
nossa entidade.
A proposta agora é colocar essa
festa no calendário anual de promoções do
Sindicato, consolidando esse evento como
uma das muitas iniciativas de lazer e
entretenimento que serão ofertadas aos
nossos trabalhadores e seus familiares.
Vamos fazer o recadastramento e garantir,
desde já, a participação neste evento.
Categoria unida é sindicato forte!!!

SORTEIO DE PRÊMIOS

2

MOTOS
Honda 0 KM

1
5

CARRO 0 KM

T Vs

42 polegadas,
marca LG
Conﬁra no verso deste informativo o regulamento do sorteio de prêmios

2

GELADEIRAS
Electrolux Duplex
FROST FREE

2
MÁQUINAS
DE LAVAR
ROUPAS
Electrolux 10 kg

Novembro/2014

2

REGULAMENTO DE SORTEIO DE BRINDES
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
ENTIDADE PROMOTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE LADRILHOS
HIDRÁULICOS, DE CIMENTO, PRODUTOS E DERIVADOS, DE
MÁRMORES E GRANITOS, GESSO, DE OLARIAS, DE EXTRAÇÃO
DE AREIA, DE PEDRAS E DE MINERAIS NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, DA
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE
TERRAPLANAGEM, BARRAGENS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA E TELEFONIA, DE
ESGOTOS, GASEODUTOS, OLEODUTOS EM GERAL, E DA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MADEIRA, JUNCO, VIME E
VASSOURAS, DE ESCOVAS E DE PINCÉIS, COSTURADOS,
ESTOFOS E SERRARIAS DE VOLTA REDONDA, BARRA MANSA,
RESENDE, ITATIAIA, QUATIS, PORTO REAL E RIO CLARO.
Nome da promoção: “1ª Festa do Trabalhador da Construção
Civil 2014”.

- O trabalhador admitido em setembro de 2014, associado, com
duas contribuições.
- Cada associado receberá 1 (um) cupom, que corresponderá,
caso sorteado, a um prêmio.
5.2. Inscrição para participar do sorteio:
- O associado deverá procurar a sede da entidade promotora,
endereço, na rua N. S. da Conceição, nº 340, Conforto, Volta
Redonda, RJ, para o preenchimento de seu cadastro e
recebimento do cupom numerado que lhe permitirá a
participação do sorteio.
5.3. Critério de participação:
- É aberta à participação de todo associado da entidade
promotora. Excluem-se de participação no presente evento
promocional Diretores e Funcionários do Sindicato, e pessoas
envolvidas na organização do referenciado evento.
6. PRÊMIOS-ASSEMELHADOS A CONCURSO:

Telefone para contato: 3348-2508
2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Sorteio de cupons.
3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
- O período de participação terá início no dia 10/10/2014 e termo
ﬁnal em 29/11/2014.
4. PREMIAÇÃO/ HORÁRIO DOS SORTEIOS
1º Prêmio: 1 máquina de Lavar roupas,
marca Electrolux 10 kg
2º Prêmio: 1 máquina de Lavar roupas,
marca Electrolux 10 kg
3º Prêmio: 1 Geladeira, marca Electrolux
Duplex FROST FREE
4º Prêmio: 1 Geladeira, marca Electrolux
Duplex FROST FREE
5º Prêmio: 1 TV 42 polegadas, marca LG
6º Prêmio: 1 TV 42 polegadas, marca LG
7º Prêmio: 1 TV 42 polegadas, marca LG
8º Prêmio: 1 TV 42 polegadas, marca LG
9º Prêmio: 1 TV 42 polegadas, marca LG
10º Prêmio: 1 moto, marca Honda CG- Fan 125 ks
11º Prêmio: 1 moto, marca Honda
CG-Fan 125 ks

{
{

Sorteio: 15 horas

Sorteio: 16 horas

{

Sorteio: 17 horas

{

Sorteio: 18 horas

12º Prêmio: 1 carro zero km, FIAT, modelo VIVACE 1.0
EVO Flex 2p 2015. Vermelha alpine

{

Sorteio:
19 horas

6.1. Observações:
- É obrigatório o preenchimento completo dos dados de
identiﬁcação do associado, sob a pena de invalidação do cupom.
6.2. Forma de apuração:
- Para o sorteio, a entidade promotora terá seis urnas para receber
os cupons devidamente preenchidos, com os dados informados
pelo associado (nome, endereço completo, RG, telefones,
Empresa, Matrícula, e-mail), nos seguintes locais: 4 (quatro) nas
portarias da CSN, 1 (uma) na sub-sede do Sindicato em Resende,
na Av. Albino de Almeida, nº 14, sala 202, Centro, Resende, RJ, e
1 (uma)em sua sede de Volta Redonda, localizada na rua Nossa
Senhora da Conceição, nº 310,Conforto, Volta Redonda, RJ.
O sorteio dos cupons validados será realizado em etapa única no
dia 29/NOV/2014, no Clube dos Funcionários de Volta Redonda,
PET, seguindo a ordem prevista no item 4, desse Regulamento.
6.3. Condições que invalidam o cupom:
- Serão sumariamente desclassiﬁcados cupons que tiverem sido
reproduzidos com o objetivo de burlar as disposições norteadoras
do presente evento promocionais; que apresentarem defeitos ou
vícios que impeçam a veriﬁcação do direito aos prêmios por parte
do contemplado; que constem dados de preenchimento
incompletos ou inválidos; cupons em duplicidade; ou ainda, que
não atendam a quaisquer das exigências de participação
previstas neste regulamento.
7. FORMA DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO:
- O contemplado só poderá retirar o prêmio no local e no dia do
evento, podendo ser representado por seus dependentes ou
representante legal.
- Os prêmios serão retirados após o encerramento do sorteio,
localizado no Clube dos Funcionários de Volta Redonda, PET.
- Caso o sorteado não esteja presente e nem o seu representante
legal até o último sorteio do evento, o prêmio a que tinha direito
será novamente sorteado.

5. DESCRIÇÃO E REGULAMENTO DETALHADOS DA
OPERAÇÃO:

- O uso de imagens referentes ao evento será de propriedade da
promotora e poderão ser cedidas a órgãos de imprensa e
empresas participantes do evento.

5.1. Participante do sorteio:
- Todo associado à entidade promotora, em dia com as contribuições, contadas as três últimas: agosto, setembro e outubro/2014.

- Os associados que se cadastrarem em nosso sorteio, estarão
automaticamente concordando com os termos descritos neste
regulamento.

