
REGULAMENTO DA AÇÃO “CADASTRO PREMIADO”  

 

1. Disposição Preliminar : 

O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer as condições para sorteio de brindes aos              

associados da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba - Aciu. A ação consiste na                

atualização do filiado à instituição, de seus dados cadastrais, como CNPJ, Razão Social, Nome              

Fantasia, Telefones de Contato, e-mail, entre outros dados, intitulada “Cadastro Premiado”. 

 

2. Quem pode participar : 

2.1. Todos os associados da Aciu podem participar da ação “Cadastro Premiado”, exceto membros              

da Diretoria Executiva, Diretoria Plena, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. 

 

3. Como participar : 

3.1 Será disponibilizado no site da Aciu (www.aciu.com.br) um banner específico de            

encaminhamento à página oficial do sorteio, com este regulamento completo e link para o              

preenchimento do cadastro. 

3.2 Os Associados deverão atualizar suas informações mediante preenchimento de formulário           

disponibilizado na página www.aciu.com.br/cadastropremiado, no período de 24/07/2020 a         

24/08/2020. 

 

4. Premiação: 

4.1 Serão realizados 5 (cinco) sorteios entre os associados que atualizarem seu cadastro durante o               

período da campanha.  

1º Sorteio: Isenção por 3 (três) meses da mensalidade associativa da Aciu 

2º Sorteio: 1 (um) Kit de Ferramentas 

3º Sorteio: 1 (um) ferro de passar a seco - Black & Decker e 1 (uma) Balança Eletrônica Black &                    

Decker 

4º Sorteio: 1 cesta de Café da Manhã da Padaria Pão Mania 

5º Sorteio: Isenção por 6 (seis) meses da mensalidade associativa da Aciu, mais 1 Super Kit com                 

vários brindes, contendo: 

- Assinatura Trimestral do Jornal da Manhã  

- Kit de produtos de limpeza da Klin Shop 

- Kit de produtos de beleza da HD Distribuidora de Cosméticos 

- Mochila e Par de viseiras Sicoob Uberaba 

 

http://www.aciu.com.br/
http://www.aciu.com.br/cadastropremiado


4.2 O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser convertido em espécie ou substituído por                 

qualquer outra forma de premiação.  

4.3 Os associados podem participar de todos os 5 (cinco) sorteios, bastando realizar o              

cadastramento antes do 1º sorteio. 

 

5. Realização dos Sorteios:  

5.1 Serão realizados 5 (cinco) sorteios de prêmios, nas datas : 

1º Sorteio: 31/07/2020  

2º Sorteio: 07/08/2020 

3º Sorteio: 14/08/2020 

4º Sorteio: 21/08/2020  

5º Sorteio: 28/08/2020 

 

5.2 Cada sorteio será realizado na sede da Aciu, por meio de plataforma específica criada para a                 

Associação, pelo Departamento de Tecnologia da Informação da instituição, em horário a ser             

divulgado na véspera de cada sorteio, com acompanhamento de auditoria interna. 

 

6. Disposições Gerais do Sorteio: 

6.1 É vedada a participação no sorteio de membros da Diretoria Executiva, Diretoria Plena, Conselho               

Fiscal e Conselho Consultivo. 

 

7. Divulgação do Resultado: 

A Comissão do Sorteio tornará público os nomes dos participantes sorteados por meio de divulgação               

no site da Aciu, seus informativos, redes sociais e outros.  

 

8. Procedimento para Entrega dos Prêmios: 

Os participantes sorteados serão contatados pela Aciu para realizarem a retirada de seus prêmios,              

pessoalmente, na sede da Associação. 

 

9. Disposições Finais:  

Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão esclarecidos/ regulamentados pela            

Comissão da ação Cadastro Premiado, composta por diretores da Aciu e colaboradores. 

 
 


