
REGULAMENTO DO SORTEIO PROMOVIDO PELO SINDICATO DOS 

JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO (SJSP) EM 

MARÇO DE 2020 

 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) fará em 16 de 

março de 2020 um sorteio de prêmios entre seus sindicalizados. A promoção tem como 

objetivos: a) incentivar o pagamento de anuidades ao sindicato; b) estimular a migração 

da forma de pagamento das mensalidades para desconto em folha, cartão de crédito ou 

débito em conta; c) incentivar a campanha de sindicalização; d) exortar ao pagamento 

em dia das mensalidades. 

 

1. DOS PRÊMIOS 

 

Os prêmios do sorteio serão os seguintes: 

 

A. Para o primeiro lugar, o prêmio é um vale-viagem CVC no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais); 

 

B. Para o segundo lugar, o prêmio é um tablet Samsung Galaxy Tab E; 

 

C. Para o terceiro lugar, o prêmio é uma caixa de som bluetooth JBL GO. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Concorrerão aos prêmios os(as) sindicalizados(as) que: 

 

A. Realizarem o pagamento da anuidade ao sindicato (*); 

 

B. Pagam as suas mensalidades por meio de desconto em folha, cartão de crédito 

(PagSeguro) ou débito em conta e estejam em dia com todas as suas mensalidades; 

 

C. Tendo ingressado no quadro de associados a partir de 4 de março de 2019, estejam 

em dia com todas as suas mensalidades, independentemente da forma de pagamento. 

 

2.2. As condições para ter direito ao sorteio terão de ser cumpridas até 28 de fevereiro 

de 2020. 

 

2.3. Não poderão concorrer: diretores do SJSP, membros do Conselho Fiscal, da 

Comissão de Ética, funcionários do SJSP, assim como seus cônjuges e filhos (as). 

 

3. DO SISTEMA DE SORTEIO 

 

3.1. DA DATA E HORÁRIO 

 

O sorteio ocorrerá no dia 16 de março de 2020, segunda-feira, às 16 horas, na sede do 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, localizada à rua Rego 

Freitas, 530, sobreloja, São Paulo – SP. O sorteio será público, com participação aberta 

a qualquer associado(a) ao SJSP e transmissão ao vivo. 

 

3.2. DO FORMATO 



 

O sorteio será feito pelo site sorteador.com.br. Cada associado(a) em condições de 

participar do sorteio, de acordo com o item 2, terá um número da sorte correspondente 

ao seu nome e matrícula sindical. Os números atribuídos para sorteio seguirão a 

sequência dos números de matrícula sindical aptas a concorrer. Na segunda-feira, 9 de 

março de 2020, será divulgada, no site do sindicato (www.sjsp.org.br), a relação das 

matrículas sindicais que concorrerão e seus respectivos números da sorte. Os(as) 

associados(as) aptos(as) a concorrer devem verificar no site se o seu número de 

matrícula sindical está relacionado. Caso constatem erro, podem solicitar a sua inclusão 

até a quinta-feira, 12 de março de 2020, às 18 horas, quando se encerra o período para o 

recurso de inclusão, e a lista fechada é considerada a lista final para participar do 

concurso. As matrículas sindicais eventualmente incluídas por recurso receberão 

números da sorte imediatamente posteriores ao último da lista fechada até 9 de março de 

2020. 

 

3.2.1. O primeiro número sorteado corresponderá ao terceiro lugar (caixa de som 

bluetooth JBL GO). Esse número não participará dos dois sorteios seguintes. O segundo 

número sorteado corresponderá ao segundo lugar (tablet Samsung Galaxy Tab E). Esse 

número não participará do sorteio seguinte. O terceiro número sorteado corresponderá 

ao primeiro lugar (vale-viagem CVC no valor de R$ 2.000,00). Os prêmios serão 

concedidos obrigatoriamente a 3 (três) sindicalizados(as) diferentes, com base no 

presente regulamento. 

 

3.2.2. Os(as) sorteados(as) serão avisados(as) pelo sindicato sobre o prêmio no próprio 

dia do sorteio, pessoalmente, por telefone e/ou por e-mail. Para tanto, é importante que 

os(as) sindicalizados(as) mantenham atualizados esses dados no SJSP. 

 

3.2.3. Caso os(as) premiados(as) não queiram ou não possam fazer uso do prêmio, o 

SJSP solicitará que declarem isso por escrito, em até 1 (um) dia útil. Fica estabelecido 

que, nessa hipótese, o prêmio será concedido ao(à) sindicalizado(a) participante do 

sorteio com o número imediatamente posterior ao sorteado. Caso haja novas recusas, o 

processo se repetirá, com o(s) número(s) posterior(es). 

 

3.2.4. Se não houver sindicalizados participantes com o número superior ao sorteado, a 

indicação prossegue com o número inicial da lista. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Diretoria Executiva do 

SJSP. Eventuais recursos ou contestações a respeito do sorteio devem ser apresentados 

até o dia 18 de março de 2020, às 18 horas. 

 

(*) Quando o(a) sindicalizado(a) paga a anuidade, o SJSP concede desconto de uma 

mensalidade, ou seja, o pagamento da anuidade corresponde ao valor de 11 (onze) 

mensalidades. 

 


