
 

 

Circular Sicoob Santa 99 

Cria a campanha “Indicação Premiada” com o objetivo 
de aumentar o número de cooperados 

e estabelecer seu regulamento. 
 

A Diretoria da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Sicoob Santa, nos termos do Estatuto 
Social desta cooperativa, com base nas competências que lhe foram conferidas; 

DECIDIU 

Artigo 1º. Criar a campanha “Indicação Premiada” com objetivo de incentivar a indicação de 
novos associados na Cooperativa. 

Artigo 2º. A campanha Indicação Premiada terá o seguinte regulamento: 

1.     Da Participação: 

1.1.  Participam da Campanha “Indicação Premiada” todos os cooperados, pessoas físicas 
ativos do Sicoob Santa. 

1.2. Participam, também, todos os novos cooperados efetivamente indicados e admitidos 
na Cooperativa durante o período de validade da campanha. 

1.3. É expressamente vedada a participação dos Diretores, Conselheiros e 
Colaboradores do Sicoob Santa, bem como seus cônjuges e parentes de até 1º grau. 

 2.     Do Prazo da Campanha: 

2.1. A campanha terá vigência no período de 24 de agosto de 2020 a 23 de outubro de 
2020. 

2.2.  Se for do interesse da Cooperativa, a Campanha poderá ser prorrogada por um novo 
período. 

3.    Da Indicação: 

3.1.   As indicações de novos associados devem ser realizadas na Cooperativa, através 
do cupom da campanha e nos Postos de Atendimento Pessoal. 



 

 

3.2. O Cupom ficará disponível no site da cooperativa, ou poderá também, ser retirado na 
sede da cooperativa e nos postos de atendimento. 

3.3. A indicação será efetivada e considerada válida, após a finalização do cadastro do 
novo associado. 

 4.   Da Premiação: 

A premiação ocorrerá da seguinte forma:  

4.1. Serão sorteados 02 (dois) aparelhos smartphones da marca Samsung, modelo    
Galaxy A01, que serão distribuídos da seguinte maneira: 01 (um) aparelho 
smartphone para o cooperado que indicar e 01 (um) para quem foi indicado e 
efetivou-se como cooperado até a data final da campanha. 

4.2. O sorteio será realizado em 06/11/2020, nas instalações da agência sede. 

5.   Da Entrega dos Prêmios: 

5.1. A entrega dos prêmios será de exclusiva responsabilidade da Cooperativa. 

5.2. O Cooperado premiado será avisado e deverá receber o prêmio em até 30 (trinta) 
dias úteis após o sorteio. 

5.3. É vedada a transferência das indicações de um associado para outro. 

6.   Da Divulgação: 

6.1. A divulgação da campanha “Indicação Premiada” será feita pelo site do   Sicoob                                             
Santa, newsletters, Facebook, Instagram e também por cartazes afixados nas        
Unidades de Atendimento e na Sede da Cooperativa. 

6.2. Os   participantes concordam em ceder ao Sicoob Santa, gratuitamente, o direito         
de uso de seus nomes e imagens em eventuais atividades relacionadas a esta 
campanha, acordado que não caberão quaisquer direitos de indenização. 

7.           Das Considerações finais: 

7.1. A Campanha “Indicação Premiada” será divulgada pelos veículos de comunicação 
da Cooperativa (informativo, site, e-mail, folders, banners, Facebook, Instagram). 



 

 

7.2. A participação na Campanha “Indicação Premiada” implica na aceitação total e             
irrestrita de todas as cláusulas deste regulamento. 

7.3. Havendo mais de um indicador para um novo cooperado, valerá o nome do 
Cooperado indicador que realizar primeiro a indicação, que poderá ser verificada pela 
data no cupom da campanha. 

7.4. Caso o Associado participante venha a falecer antes do resgate do prêmio, este será 
disponibilizado os seus herdeiros legais. 

7.5. Os casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes à Campanha e a este 
Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Executiva do Sicoob Santa. 

7.6. Para adquirir a qualidade de associado, deverá subscrever e integralizar as quotas-
partes de capital social, realizar a abertura de sua conta corrente e assinar a Ficha 
de Matrícula. 

 Artigo 3º. Esta circular entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 24 de agosto de 2020. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Douglas Aparecido Cirilo 

Diretor Executivo 
 


