REGULAMENTO DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2020

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
1- OBJETIVO
1) Difundir o princípio do cooperativismo de crédito;
2) Oferecer ao quadro social uma opção de investimento a médio e longo prazo;
3) Manter sempre atualizado o cadastro dos nossos cooperados.
2- PÚBLICO ALVO
Todos os associados da Cooperativa.
3- REGRAS DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Apenas será validado e terá direito ao cupom os cadastros que forem
atualizados em sua totalidade, cadastro que for atualizado parcialmente, não terão
direito ao cupom.
1) Os documentos seguirão rigorosamente no que rege o MIG Cadastro;
a) Pessoa Física (Seção 2 / subseção 1 ao 5)
b) Pessoa Jurídica (Seção 3 / subseção 1 ao 4)

OBS: Lembrando que os documentos anexados ao sistema deverão estar legíveis e
atualizados. Para a sede, o departamento de cadastro irá validar a documentação, e
cada PA’s deverá validar os seus.
Junto a este regulamento, seguirá anexo o MIG cadastro atualizado para consultas.

4- INSTRUMENTALIZAÇÃO
Para instrumentalização da campanha, serão emitidos:

a) 3.000 cupons, numerados de 00001 a 3.000;
b) Os blocos dos cupons serão compostos de duas partes picotadas, as quais
terão o seguinte destino:
- Primeira via ficará fixa no bloco para controle da Cooperativa;
- Segunda via será colocada na urna, existente na unidade Sicoob GoiâniaSede, para os respectivos sorteios;
c) Ficará a cargo das unidades de atendimento o preenchimento dos cupons;
d) O controle dos cupons será de responsabilidade da sede da Cooperativa;
e) Poderá ser adotado o sistema informatizado para registro de adesão
subscrição e lançamentos contábeis, dos cupons relativos aos sorteios;
5- PERÍODO DA CAMPANHA
A Campanha de atualização cadastral terá seu lançamento oficial no dia 12/04/2021
à 30/06/2021, conforme cronograma de execução da campanha.
6- FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
A cada atualização cadastral realizada o associado ganhará 1 (um) cupom para
participar do sorteio.
7- PREMIAÇÃO
1. Serão sorteados 5 ganhadores;
2. Os prêmios serão: 1(uma) alexa; 1(uma) TV; 1(um) smartwatch; 1(um) fone
de ouvido e 1(uma) JBL.
3. A cada atualização cadastral o cooperado receberá 1 cupom para participar;

8- DA DIVULGAÇÃO
O sorteio será realizado no dia 02/07/2021 com a divulgação do resultado nas
nossas redes sociais Instagram e Facebook, @sicoobgoiania.

9- DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1- Todos os associados que vierem a participar da presente campanha declaramse cientes dos termos deste regulamento, concordando com todos os seus termos e
condições;
9.2- Eventuais discussões decorrentes desta campanha, como sorteio, premiação e
relação custo benefício, serão analisadas e resolvidas pelo Conselho de

Administração do Sicoob Goiânia, que deliberará por maioria simples, cuja decisão
será irrecorrível.

Goiânia-GO, 03 de abril de 2021.
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