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Aniversário do SINDIFES - 28 anos 
 

Regulamento para o sorteio de brindes através de participação das lives 
 

Este regulamento estabelece os termos para participação no sorteio de brindes entre os 
filiados/as do SINDIFES.  
 

A participação nestes sorteios se dará nos termos do presente regulamento, considerando 
que os sorteios serão realizados de forma a incentivar à participação dos filiados/as nas 
lives. 
 

1 - Sobre o SINDIFES 
 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino -� SINDIFES foi fundado 
em 30 de outubro de 1992, durante a realização do I Congresso dos Trabalhadores das 
Instituições Federais de Ensino Superior de Belo Horizonte � CONTIFES/BH. 
 

Dentre seus principais objetivos está organizar, conscientizar e mobilizar os seus filiados, na 
defesa dos seus interesses, buscando efetivação e preservação da melhoria de suas 
condições de trabalho, saúde e vida; promover a formação política e sindical de seus 
filiados; organizar, conscientizar e mobilizar a categoria na luta em defesa da efetiva 
realização da educação pública, gratuita, laica e de qualidade; lutar pela prestação de 
serviço público de boa qualidade, em todas as esferas e particularmente na área da 
educação; estimular e promover a organização de seus filiados; defender os direitos e as 
garantias fundamentais das pessoas; lutar em defesa das liberdades individuais e coletivas; 
defender e proteger o meio-ambiente, o patrimônio artístico, cultural e histórico. 
 

2 - Datas de realização das lives através do nosso canal no Youtube 
 

No dia 30 de outubro o SINDIFES faz 28 anos de muita luta.  Com os impedimentos da 
Pandemia de Coronavírus, não teremos nosso tradicional Baile de Aniversário. Então, 
pensando em proporcionar lazer e cultura e marcar esta data festiva, realizaremos lives, 
em nosso canal no Youtube (www.youtube.com/sindifes), com shows e sorteio de prêmios 
para os filiados. 
 

20/10 (terça-feira) - 19h 
23/10 (sexta-feira) - 19h 
27/10 (terça-feira) - 19h 



              

 
 

SINDIFES | GESTÃO 2017-2020 
Av. Antônio Abrahão Caran, nº 620 – salas 01 a 08 – Bairro São José  

CEP: 31.275-000 – Belo Horizonte – MG – Fone: 3441-0868 - Site: www.sindifes.org.br 

30/10 (sexta-feira) - 19h 

3 – COMO PARTICIPAR  
 

3.1 - Nos dias de cada live será disponibilizado um formulário no portal do SINDIFES 
(www.sindifes.org.br) para inscrição. Durante a realização da live cada inscrito/a receberá 
um e-mail de confirmação de sua inscrição. 
 

3.2 - Qualquer pessoa poderá assistir a live. 
 

3.2 - O encerramento das inscrições será ao final da apresentação cultural. 
 

4 – DOS CRITÉRIOS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS SORTEIOS 

 

4.1 - Os sorteios de brindes serão realizados ao final das apresentações culturais de cada 
dia pelos membros da Diretoria do SINDIFES. 
 

4.2 - Poderão participar dos sorteios somente servidores/as filiados/as ao SINDIFES (ativo, 
aposentado ou pensionista). 
 

4.3 - Todos/as os/as inscritos/as deverão participar das lives ao vivo para concorrer aos 
sorteios. 
 

4.4 - O/a Filiado/a que for sorteado/a não poderá participar de outros sorteios. 
 

4.5 - Só será aceita uma inscrição por sorteio. 
 

4.6 - Após o anúncio de cada sorteio, o SINDIFES entrará em contato com o/a sorteado/a 
por telefone. Caso não atenda será procedido um novo sorteio, e assim sucessivamente, 
até que contemple a premiação. 
 

4.7 - Não poderão participar do sorteio: membros da Diretoria Executiva Colegiada do 
SINDIFES que estiverem participando presencialmente das lives. 
 

4.8 - Os nomes dos inscritos serão depositados em uma urna acrílica transparente. 
 

http://www.sindifes.org.br/
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4.9 - Os membros da Diretoria farão a retirada de 01 (um) nome para cada prêmio. 
 

4.10 - Os sorteios serão realizados na casa do Sindicato, situada à Alameda das Princesas, 
nº 1275 - Pampulha - Belo Horizonte/MG. 
 

4.11 - Os sorteios serão abertos aos filiados que queiram acompanhar o processo 
presencialmente. 
 

4.12 - Para acompanhar será necessário agendamento enviando e-mail para: 
sad@sindifes.org.br, informando nome completo, telefone de contato e de qual live quer 
participar. Cada filiado/a estará limitado a participar presencialmente de 01 (uma) live. 
 

4.13 - Cada live poderá ter a participação de até dois filiados/as presencialmente, sendo 
definidos por ordem de chegada do email. 
 

5 - DA PREMIAÇÃO 
 

5.1 - Serão sorteados como prêmios: cestas de café da manhã e cestas de produtos de 
agricultura familiar com alimentos não perecíveis. 
 

5.2 - As cestas de café da manhã serão sorteadas nas lives dos dias 23 e 30/10 (sexta-feira) 
e serão entregues na residência do/a sorteado/a no sábado seguinte ao dia do sorteio, pela 
manhã, para aqueles que residem em Belo Horizonte. 
 

5.3 - Para sorteados que residem fora de Belo Horizonte a entrega será agendada. 
 

6 - CONDIÇÕES GERAIS 
 

6.1 - O sorteio tem caráter meramente comemorativo. 
 

6.2 - Qualquer dúvida, questionamento ou reclamação referente ao sorteio será de 
responsabilidade da Diretoria do SINDIFES esclarecer. 
 

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2020. 
 

Diretoria Executiva Colegiada 

mailto:sad@sindifes.org.br
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