
 
 
 

 

TRAGA E GANHE 

Campanha de novos associados APROJUS 

 

 

A APROJUS - Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

promove campanha para novos associados por meio da indicação dos associados do Quadro 

da APROJUS com premiação para os participantes. 

 

O Objetivo da campanha é estimular a participação do Associado na construção da 

APROJUS com o incremento de novos associados ao quadro. Haverá premiação para toda 

indicação efetivada e convertida em associação, bem como prêmios especiais para os 

associados que mais acrescentarem novos associados no período. 

 

Da Habilitação para participar: 

 

1. Podem participar todos os associados da APROJUS adimplentes com a tesouraria. 

 

Do Período da Campanha: 

 

2. Para efeitos de apuração e contemplação dos prêmios oferecidos nesta campanha serão 

considerados todos os pedidos de associação apresentados entre 1º de maio de 2021 até 10 

de agosto de 2021. 

 

Da Premiação: 

 

3. UM (1) mês de gratuidade no valor de sua mensalidade base por associado que indicar e 
que efetivamente se associar à APROJUS, conforme itens 5 e 6 deste regulamento e seus 
subitens. 

 3.1 Excetuam-se os valores adicionais pagos por conta de adesão a quaisquer 

convênios.  

 



 
 
 

4. QUINZE (15) pacotes de hospedagem e alimentação em final de semana para duas 

pessoas com pacote VIP Inclusive (toda alimentação e bebidas nacionais incluídas) no 

Costão do Santinho Resort, distribuídos conforme o item 10 deste regulamento.   

4.1 Tabela referência para hospedagem, final de semana Setembro/2021, não feriado, 

em apartamentos no padrão Superior Vilas com pacote VIP Inclusive. 

4.2 O pacote é de uso exclusivo do respectivo contemplado e acompanhante. 

4.3 Todos os custos de transporte e que ocorrerem durante estes deslocamentos 

serão de responsabilidade do contemplado. 

4.2 Custos adicionais devido a troca de datas, upgrade de pacote, inclusão de mais 

pessoas serão custeados pelo contemplado e pagos diretamente ao Resort. 

 

Das Condições para novo associado: 

 

5. Condições mínimas para novo associado: 

5.1 Ser servidor Concursado, Adido, Cargo em Comissão ou Aposentado pelo Quadro 

de Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul; 

5.2 O novo associado deverá preencher de forma precisa e completa o formulário de 

inscrição on-line disponível em http://www.aprojus.org.br/associado, incluindo o nome 

completo do associado que o indicou no campo apropriado e optando em quaisquer das 

modalidades oferecidas. 

 

6. Em caso de indicação de ex-associado, somente contará para efeitos de premiação nesta 

promoção, a indicação de servidores que tenham se desligado da APROJUS   até 16 de abril 

de 2021. 

 

Das Condições de contemplação da mensalidade gratuita. 

 

7. Para efeitos de apuração e implementação da gratuidade na mensalidade indicada no item 

3, esta se dará ao final do período da promoção. 

8. O Associado fará jus a acumular tantas quantas forem as vezes obter êxito no cumprimento 

dos itens 3, 5 e 6 e seus subitens. 

9. A gratuidade será implementada a partir da folha de outubro de 2021, sendo aplicada uma 

(1) mensalidade por mês, tantas quantas forem as indicações apuradas ao seu favor, até que 

se esgotem. 

 

 

 

 

http://www.aprojus.org.br/associado


 
 
 

Das Distribuições e contemplações do item 4 

 

10. Serão três (3) apurações ao longo da promoção, sendo contemplados, em cada uma 

delas, os CINCO (5) associados que mais indicaram associados efetivados, conforme as 

regras deste regulamento e nos respectivos períodos indicados, da seguinte forma: 

 10.1 Apuração 1: dia 15 de junho de 2021. Período apurado: pedidos recebidos e 

aceitos entre 1º de maio e 09 de junho de 2021. 

 10.2 Apuração 2: dia 15 de julho de 2021. Período apurado: pedidos recebidos e 

aceitos entre 10 de junho e 09 de julho de 2021. 

 10.3 Apuração 3: dia 16 de agosto de 2021. Período apurado: pedidos recebidos e 

aceitos entre 10 de julho e 09 de agosto de 2021. 

 

11.  As Apurações serão divulgadas em nosso site http://www.aprojus.org.br e redes sociais 

com a listagem com os nomes do Associado e seus associados indicados e o número total 

apurado - apresentando a totalização de indicações. 

 

12. Com o intuito de estimular a participação de mais associados, cada associado poderá ser 

contemplado apenas uma (1) única vez com o prêmio do item 4. Ficando os nomes uma vez 

já contemplados inabilitados para apurações futuras. 

  

13. Em caso de empates até a 10ª colocação serão realizados sorteios entres os empatados 

a fim de definir o desempate e a ordem final para efeitos de contemplação. 

 13.1 O sorteio será às 12h dos dias das apurações, horário de Brasília, na Sede da 

APROJUS, com transmissão ao vivo e on-line no canal da APROJUS no Youtube.  

 13.2 Para o sorteio, primeiro será definida uma pré-ordem de nomes entre os 

empatados. Esta ordem será inserida no site https://www.sorteiogo.com/pt/sorteio/nomes que 

fará novo sorteio apresentando a ordem final de desempate. 

 

14 Após as apurações, os contemplados serão contatados através de suas informações 

contidas no seu cadastro junto a APROJUS para acertar o envio do documento da 

contemplação e instruções para utilizar o prêmio. 

 

15 Caso o contemplado expresse o não interesse ao prêmio, este será ofertado ao próximo 

associado seguindo a ordem decrescente da apuração. Não restando ao desistente direito a 

qualquer compensação pecuniária.  

 

Das disposições gerais 

 

16. Não haverá, em hipótese alguma, conversão dos prêmios em valores monetários e/ou 

pagamentos em dinheiro. 

 

http://www.aprojus.org.br/
https://www.sorteiogo.com/pt/sorteio/nomes


 
 
 

17. O Contemplado concorda em ceder à APROJUS o uso de seu nome, imagem e voz, sem 

qualquer ônus à Associação para utilização em divulgação desta campanha e seus 

resultados, a qualquer tempo e quaisquer meios de comunicação e atividades. 

 

18. Em caso de constatação de qualquer tipo de tentativa de fraude à esta campanha, após 

apuração, os envolvidos perderão todos os benefícios e prêmios adquiridos. O caso será 

repassado a Direção da APROJUS para análise de possível violação ao Estatuto da 

Associação e suas consequências. Podendo, ainda, responder nas esferas cíveis e criminais. 

 

19. Quaisquer situações não previstas neste regulamento, serão dirimidas pela Diretoria da 

APROJUS que será soberana em sua decisão, não cabendo recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.aprojus.org.br 

Facebook.com/APROJUS 
Instagram.com/APROJUS 

WhatsApp 51 3224.1966 
presidencia@aprojus.org.br 

http://www.aprojus.org.br/

	Campanha de novos associados APROJUS
	Da Habilitação para participar:
	Do Período da Campanha:
	Da Premiação:
	Das Condições para novo associado:
	Das Condições de contemplação da mensalidade gratuita.
	Das Distribuições e contemplações do item 4
	Das disposições gerais


