
 

 

 

 

 

CAMPANHA MÃES À OBRA 

A OPERÁRIO QUER VER SUA MÃE FELIZ 
 

 

REGULAMENTO 
 

 
DA CAMPANHA MÃES À OBRA – A OPERÁRIO QUER VER SUA MÃE FELIZ: 

A Campanha de Dias das Mães da Operário, Mães à Obra – A Operário Quer Ver Sua Mãe Feliz, consiste em premiar 

as mães que postarem vídeos apresentando uma obra, construção, reforma ou reparo, em sua casa ou comércio, com um JANTAR 

COMPLETO para a família. O vídeo deverá ser publicado no Facebook e a fanpage da Operário Materiais de Construção deverá 

ser mencionada.  

 

DO PERÍODO DA CAMPANHA:  

A campanha começará no dia 02 de maio de 2019 com término no dia 18 de maio de 2019. 

 

DOS CRITÉRIOS DA CAMPANHA: 

Para participar da campanha Mães à Obra, a mãe deverá  publicar  um vídeo de 15 a 30 segundos apresentando uma 

reforma, construção ou reparo que foi feito em sua casa recentemente. Para validar a sua participação, o vídeo deve ser publicado 

no Facebook em modo público e a fanpage da Operário Materiais de Construção deve ser mencionada. 

 

DA PREMIAÇÃO: 

A mãe premiada será aquela que conseguir o maior número de curtidas em seu vídeo. A apuração será feita no dia 

18/05/2019, às 11h00. A premiada ganhará um jantar completo, no valor máximo de R$ 250,00, no Restaurante e Peixaria Okada, 

com direito a convite aos filhos e cônjuge, no dia 21/05/2019 às 19h00, podendo ainda haver alteração em caso de indisponibilidade 

da mãe premiada. Não será permitido o consumo de bebida alcoólica.  

 

A premiada terá seus vídeos e fotos disponíveis e em destaque no site www.operarioasuacasa.com.br, no Facebook da 

Operário www.facebook.com/operariosuacasa, e no Instagram www.instagram.com/operariasuacasa.  

 

DO USO DA IMAGEM  

Os participantes da CAMPANHA MÃES À OBRA – A OPERÁRIO QUER VER A SUA MÃE FELIZ concordam 

antecipadamente e autorizam o uso dos respectivos nomes, imagens, sons e demais direitos da personalidade envolvidos na 

promoção, por prazo indeterminado, renunciando desde já, qualquer tipo de pagamento referente aos direitos autorais e de imagem 

ou de qualquer outro benefício que possa ser reivindicado.  

 

REGRAS GERAIS 

A participação na CAMPANHA MÃES À OBRA – A OPERÁRIO QUER VER A SUA MÃE FELIZ implica na 

ciência e aceitação irrestrita deste Regulamento. 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 02 de maio de 2019 e está à disposição de qualquer interessado no site: 

WWW.OPERARIOASUACASA.COM e nos caixas das lojas Operário Materiais de Construção. 

 

PARA ESCLARECIMENTOS 

Para dirimir eventuais dúvidas poderá ser procurado os Coordenadores das lojas OPERÁRIO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, e/ou o Departamento de Marketing e Publicidade da empresa, localizada na RUA WENDELL UCHIYAMA 

DE OLIVEIRA nº 190, Bairro Sagrada Família, CEP: 78735-462 em Rondonópolis-MT. 

 

 
Rondonópolis/MT, 30 de abril de 2019. 
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