
PROJETO: ACIR EM AÇÃO 

CDE PRESENTEIA O ASSOCIADO ACIR 

A ACIR por meio do Centro de Desenvolvimento Empresarial iniciará neste 

mês de julho o projeto: CDE PRESENTEIA O ASSOCIADO ACIR. 

O que é o “CDE presenteia o associado” ? 

Em todos os cursos e treinamentos realizados pelo CDE-ACIR, 3 (três) associados 

serão presenteados com uma vaga cada.  

O Centro de Desenvolvimento Empresarial tem como objetivo formar e 

aprimorar o desenvolvimento profissional dos empresários, executivos e 

colaboradores de Rondonópolis. Por meio do CDE são realizados cursos, 

palestras, workshops, seminários e treinamentos in company fomentando 

estratégica e logisticamente o desenvolvimento de uma série de atividades. 

A ACIR com o intuito de cumprir seu objetivo social de amparar os empresários, 

criou este projeto que visa auxiliar a classe empresarial a estar atualizada e 

preparada por meio da capacitação técnica.  

Entenda como funcionará esta ação: 

i. 3 (três) dias uteis antes da realização de cada curso ou treinamento o CDE irá 

sortear 3 (três) associados diferentes para participarem gratuitamente do curso ou 

treinamento em questão; 

ii. Os associados que poderão ganhar o presente são apenas aqueles adimplentes, ou 

seja, sem nenhuma mensalidade de taxa associativa vencida; 

iii. A coordenadora do CDE entrará em contato com os ganhadores para que querendo 

usufruir do presente enviem em 24 (vinte e quatro) horas, a ficha de inscrição para 

participar do curso ou treinamento; 

iv. Os associados sortudos podem ser tanto CNPJ como CPF, sendo pessoa jurídica o 

proprietário indicará a pessoa física que ele nomeia para usufruir do presente, 

podendo ser ele mesmo, seus funcionários, colaboradores, prestadores ou qualquer 

pessoa maior de 18 (dezoito) anos, sendo pessoa física a regra é a mesma, ele tanto 

pode usufruir da vaga como indicar alguém que ele queira presentear com a 

mesma; 

v. A ficha de inscrição no curso ou treinamento deverá ser preenchida em até 24 

(vinte e quatro) horas, passado esse tempo o presente terá expirado; 

vi. Não enviada a ficha de inscrição nas 24 (vinte e quatro) horas do contato o presente 

será expirado visto ao fechamento de turma; 

vii. A lista de ganhadores será divulgada apenas após a inscrição de todos os 3 (três) 

ganhadores; 



viii. A dinâmica para escolha dos presenteados com as vagas será feita da seguinte 

forma:  

-> Serão 3 vagas por curso ou treinamento entre as seguintes modalidades de 

associados: 1 (um) associado da lista de associados adimplentes – lista geral, 1 

(um) associado que tenha ingressado na associação nos últimos 6 meses, 1 (um) 

nome entre os associados dos últimos 12 (doze) meses que mais participaram dos 

cursos e treinamentos realizados pelo departamento do CDE;  

-> os associados devem estar adimplentes;  

-> os sorteios serão feitos simultaneamente; 

-> as três listas serão incluídas em um sorteador da internet, uma por vez; 

-> o primeiro nome de cada sorteio será o ganhador; 

-> o presente não pode ser convertido em dinheiro, bônus, crédito ou assemelhado; 

-> toda a dinâmica será acompanhada por pelo menos 4 (quatro) funcionários da 

ACIR onde será elaborada ata da dinâmica que estará disponível para qualquer 

associado na sede da ACIR, no período de até 30 (trinta) dias contados da data de 

divulgação dos ganhadores.   

Todas as dúvidas em relação a está ação serão sanadas pela Juliana Paez, 

coordenadora do CDE, pelo telefone (66) 3439-8011.  

 


