
 

MARÇO DAS MULHERES 
REGULAMENTO 

 

O Sindicato dos Bancários do Ceará realizará durante o mês de março de 2021, uma 
programação virtual em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 08 de março.  
Esta atividade será feita de maneira interativa com a categoria bancária e serão feitos 
sorteios ao final de cada evento, obedecendo aos critérios abaixo:  

a) Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021  

b) Participantes: todas as bancárias e bancários da ativa e aposentados, sindicalizados 
e pertencentes à base do Sindicato dos Bancários do Ceará.  

c) Temas: Serão 5 (cinco) temas divulgados nos dias 01/03, 08/03, 15/03, 21/03 e 29/03.  

•  1ª semana: VACINA PARA TODOS; DEFESA DO SUS; EMOÇÕES E SAÚDE EM 
TEMPOS DE PANDEMIA. 

• 2ª semana: VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E COMBATE AO RACISMO. 

• 3ª semana: IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, EMPREGO E RENDA. 

• 4ª semana: CONCIENTIZAÇÃO POLÍTICA E VALORIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE 
CLASSES 

• 5ª semana: OS SEUS DIREITOS NA LICENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE. 

d) Participação: A participação será exclusivamente pelo site do Sindicato 
(www.bancariosce.org.br).  

Será exibido um vídeo de três minutos sobre um tema a cada semana. O bancário(a) 
deverá assistir, dar sua opinião e ou sugestão até os dias 07/03, 14/03, 21/03, 28/03 e 
31/03 respectivamente. 

A opinião e ou sugestão deverá ser manifestada pelo site do Sindicato. 

e) Premiação: participarão dos quatro primeiros sorteios todas as bancárias da ativa ou 
aposentadas sindicalizadas que se manifestarem na respectiva semana. 

• 1ª Semana (1º a 7/3) concorre a 01 (um) Kindle de 8GB; 

• 2ª Semana (8 a 14/3) concorre a 01 (um) Fone de Ouvido Bluetooth; 

• 3ª Semana (15 a 21/3) concorre a 01 (uma) Escova Elétrica (Polishop); 

• 4ª Semana (22 a 28/3) concorre a 01 (um) Relógio Digital Feminino; 

• 5ª Semana (29 a 31/3) concorre a 01 (um) Celular Motorola de 128GB. 

Na 5ª e última semana, participarão do sorteio, todos os bancários e bancárias, que 
expressaram sua opinião e ou sugestão durante todo o mês de março.  



Cada participação será acumulada e contará como uma chance a mais no último 
sorteio (5ª semana).  

É vedada a participação dos diretores do Sindicato na premiação.  

O sorteio será na Sede do Sindicato com transmissão ao vivo pelas redes sociais. 

A entrega dos prêmios será efetuada pelo representante do Sindicato dos 
Bancários no local indicado pelo(a) bancário(a) com o devido registro fotográfico. 

 
PARTICIPE! 


