
 
 

REGULAMENTO: 
Concurso cultural: Aplausos pela saúde 

1- O Concurso cultural: Aplausos pela saúde, será desenvolvido no período de 
12/05/2021 a 31/05/2021 e está aberta a todos os trabalhadores da saúde (homens e 
mulheres) sindicalizados e domiciliados na base do Sinsaúde Campinas e Região. 

2- Mecânica da Promoção: 

2.1- Considera-se inscrito, os trabalhadores que seguirem corretamente as seguintes 
instruções no período de 12/05/2021 a 31/05/2021.  
a) Seguir e compartilhar as redes sociais do Sindicato na página pessoal (Facebook e 
Instagram); 
b) Marcar dois amigos que sejam profissionais da saúde nos comentários do post da 
promoção;  
c) Enviar via Inbox (Facebook) ou Direct (Instagram): nome completo, foto, cidade, 
telefone para contato, nome do estabelecimento de saúde onde trabalha e responder à 
pergunta: Quais conquistas são dignas do seu aplauso e por quê?   

2.2- Cada participante poderá enviar apenas uma resposta por inscrição. Caso o 
trabalhador tenha se inscrito via Facebook, NÃO é necessário repetir via Instagram ou 
vice-versa.  

2.3- As inscrições que não atenderem aos requisitos e não constarem todos os dados 
corretos e verdadeiros serão desconsideradas pela comissão de promoção do 
Sinsaúde Campinas e Região. 

2.4- A divulgação dos vencedores será feita no site do Sinsaúde Campinas e região 
(www.sinsaude.org.br), e nas redes sociais do Sindicato no dia 18 de junho, às 16h. 

2.5 - A escolha das dez respostas mais alinhadas com a Campanha Salarial 
2021/2022, será feita a pela Comissão de Promoção do Sinsaúde, que além de avaliar 
as respostas, também fará a checagem do cumprimento das regras do concurso e 
veracidade das informações colocadas pelos participantes. 

 

 



 
3- Premiação: 

3.1- Os autores (as) das dez respostas mais alinhadas com a Campanha Salarial 
2021/2022 serão selecionados(as) pela Comissão de Promoção do Sinsaúde e 
ganharão: 

1º lugar- TV 

2º lugar- Fritadeira elétrica (Air Fryer) 

3º lugar – bicicleta 

4º lugar – multi processador de alimentos 

5º lugar - multi processador de alimentos 

6º lugar - multi processador de alimentos 

7º lugar – pipoqueira elétrica 

8º lugar - pipoqueira elétrica 

9º lugar - pipoqueira elétrica 

10º lugar - pipoqueira elétrica 

3.2- Os prêmios serão livres de quaisquer ônus para os contemplados. 

3.3- Os prêmios não poderão ser substituídos por moeda corrente e são pessoais e 
intransferíveis. 

4- Os contemplados comprometem-se a ceder ao Sinsaúde Campinas e Região seus 
nomes, respostas e imagens enviadas e/ou publicadas na galeria de fotos pessoal da 
sua rede sociai, de forma integralmente gratuita, com vistas à divulgação do resultado 
deste evento promocional, bem como com relação a quaisquer filmagens, fotografias e 
gravações, as quais tenham por objetivo o reforço publicitário desta campanha 
promocional, bem como outras outras ações do Sinsáude. 

5- Eventuais dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Comissão especialmente 
constituída para isso e para as suas decisões não caberá recurso. 

6- Com a inscrição neste concurso, os participantes estarão em concordância 
incondicional com todas as disposições contidas no presente regulamento. 

7- Os casos omissos serão dirimidos pelos integrantes da comissão formada para este 
fim. 

Campinas, 12 de maio de 2021.  
Sinsaúde Campinas e Região 


