REGULAMENTO
1-DA CAMPANHA
1.1 O Sesc – Serviço Social do Comércio em Roraima resolveu criar, exclusivamente para Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes, a Campanha #VIAJECOMOSESC PARA O TEPEQUÉM. Serão sorteadas 2 (duas) hospedagens com 1 (um) acompanhante,
inclui café da manhã, almoço, jantar e traslado ida e volta de Boa Vista para a Estância Ecológica
Sesc Tepequém.
1.2A presente campanha é realizada pelo Sesc/RR por meio de todas as Unidades vinculadas em
todo Estado de Roraima.
1.3. A campanha estará vigente no período do dia 09 de agosto de 2021 e encerrará no dia 29 de
outubro de 2021.
2.QUEM PODE PARTICIPAR
2.1- Clientes na categoria Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes que realizarem a emissão e/ou renovação do cartão Sesc no período da campanha.
2.2 Não poderão participar, desta ação colaboradores do Sesc, Senac, IFPD e Fecomércio RR e
seus dependentes. No entanto, estes podem indicar novos clientes.
3. COMO PARTICIPAR
3.1. Para participar da CAMPANHA, o trabalhador do comércio e seus dependentes deverão
emitir o cartão na Central de Relacionamento com Cliente, na Sede Administrativa do Sesc,
localizada na Rua Dr. Araújo Filho nº 947 – Centro para emissão do cartão.
3.2. A renovação do cartão Sesc poderá ser realizada presencialmente ou através do aplicativo
do Sesc Roraima, disponível gratuitamente para iOS e Android ou no Site www.sescrr.com.br.
Caso não tenha criado o login para acessar o cartão virtual, clicar em criar conta e informar o
número da habilitação Sesc e os demais dados pessoais. Para saber o número de habilitação
Sesc, consulte seu cartão Sesc antigo ou solicite na Central de Relacionamento com o Cliente
através do contato (95) 3212-2800. Após realizar o login, clicar em renovar cartão e anexar seus
documentos pessoais: carteira de trabalho (página onde consta a numeração da CTPS e foto,
página da Qualificação Civil e página do Contrato de Trabalho), contracheque, RG e CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Após o envio das documentações, a análise será realizada em até 72h.
4. DO SORTEIO
4.1 Para a categoria Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes
na emissão do cartão Sesc, será sorteada 1 (uma) Hospedagem com acompanhante, incluindo
café da manhã, almoço, jantar e traslado ida e volta para a Estância Ecológica Sesc Tepequém,
em apartamento, superior vista vale duplo.

4.2 Para a categoria Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes na renovação do cartão Sesc, será sorteada 1 (uma) Hospedagem com acompanhante,
incluindo café da manhã, almoço, jantar e traslado ida e volta para a Estância Ecológica Sesc
Tepequém, em apartamento, superior vista vale duplo.
4.3 O sorteio será realizado no dia 01/11/2021, através das redes sociais (horário a definir).
4.4 Para participar do sorteio, o cliente deverá preencher o cupom e depositar na urna.
4.5 Para renovações online, o cliente será comunicado sobre o sorteio para preencher o
cupom. É responsabilidade do cliente que realizar a renovação online, o preenchimento do
cupom disponível na Sede Administrativa do Sesc, localizada na Rua Dr. Araújo Filho nº 947 –
Centro.
4.6 Os itens sorteados serão intransferíveis, sendo obrigatório apresentação de documento
de identificação com foto para a retirada do voucher e cartão Sesc comprovando a data de
emissão, bem como no ato dos agendamentos.
4.7 A retirada do voucher e agendamento se dará do dia 03 a 05 de novembro de 2021, das
08 às 18h, na Sede Administrativa do Sesc – Benedito Carvalho Portela, Rua Dr. Araújo Filho,
947 – Centro.
4.8 A hospedagem será de 2 (duas) diárias, no período de 13/11/2021 a 15/11/2021, não
podendo ser utilizada em outra data.
4.9 Os trabalhadores do comércio e seus dependentes que realizarem a emissão ou renovação do cartão Sesc e o preenchimento do cupom durante o período da campanha participarão do sorteio.
4.10 O resultado do sorteio será divulgado nas redes sociais e site do Sesc RR.

Para saber mais como fazer o cartão Sesc, acesse o site através do link:
https://www.sescrr.com.br/como-fazer-seu-cartao-sesc/.
Dúvidas e mais informações (95) 3212-2800 e 98403-4764.

