
AÇÃO PROMOCIONAL 

SORTEIO NOVEMBRO AZUL 

REALIZADORA: COOSUFF SERVIDORES  

Av. Visconde do Rio Branco, nº 627, térreo  

CEP: 24020-005 – Niterói, RJ 
CNPJ 29283884/001-10 

 

Objetivo: Promover campanha de conscientização e sensibilizar os associados 
para o problema do câncer de próstata e a importância de sua prevenção e 

tratamento. 

Abrangência desta ação promocional: a promoção abrange os associados e 

associadas da cooperativa através de seus cônjuges, mediante solicitação de 
inscrição individual.  

Somente participarão do sorteio os associados que realizarem a inscrição. 

Local:  a presente ação promocional é realizada na sede da Coosuff Servidores. 

Produtos sorteados: serão sorteados 3 (três) produtos, de maneira segregada 
entre si, conforme a seguir:  

- 01 (um) Cooler;  

- 01 (um) Barbeador Elétrico; 

- 01 (uma) Churrasqueira Elétrica. 

 

 

 

 

 

COOSUFF SERVIDORES.



 

INSCRIÇÃO 

Período e local de inscrição: a Coosuff Servidores aceitará inscrições no 

período de 01 de Novembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018, podendo 
ser realizadas na sede da cooperativa ou por meio dos telefones de contato (21) 
3601-1001/ (21) 3601-1002/ (21) 3601-1004. 

Por ocasião da inscrição no sorteio, o associado receberá por e-mail a 

confirmação de sua inscrição com o respectivo número da sorte. 

DO SORTEIO  

O sorteio será realizado no dia 05 de dezembro de 2018, as 14 horas, na 

sede da Coosuff Servidores, pelas responsáveis pelo evento (Claudia Quadros e 
Monica Melo). 

Para realização do sorteio será solicitada a presença de pelo menos 1(um) 
membro do Conselho Fiscal, 1(um) membro da Diretoria e até 2(dois) associados 
como testemunhas. 

O associado que desejar assistir à realização do sorteio devera solicitar a um dos 

nossos colaboradores. Sendo verificado o limite de testemunhas. 

O sorteio seguirá a seguinte ordem: 

Primeiro Sorteio: Cooler; 

Segundo Sorteio: Barbeador Elétrico; e 
Terceiro Sorteio: Churrasqueira Elétrica.  

*Não participarão dos sorteios subsequentes o(s) ganhador(es) do(s) sorteio(s) 
já realizados. 

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 

Serão contatados por meio do telefone e/ou e-mail disponibilizado no momento 
da inscrição.  

Ao se inscrever no sorteio o associado concorda que, caso seja sorteado, terá 

sua imagem divulgada nos meios de comunicação da Coosuff Servidores. A foto 
será tirada no momento de retirada do prêmio.  

 

 

 



 

RETIRADA DO PRÊMIO 

Os prêmios estarão disponíveis para retirada na sede da Coosuff Servidores, a 

partir do dia 06 de Dezembro de 2018 às 09 horas e poderão ser retirados 
somente pelo associado titular contemplado, mediante a apresentação de 
documento de identificação original com foto.  

A entrega será efetivada mediante assinatura do termo de recebimento. 

Os prêmios que não forem retirados até o dia 02 de Janeiro de 2019 às 16 
horas, serão sorteados novamente.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Funcionários e colaboradores não poderão participar do sorteio. 

 

 

01 de Novembro de 2018 

COOSUFF SERVIDORES 

 

 

 

 

 

 

 


