
 

 

 

 

 

CAMPANHA MÊS AGOSTO 

NA OPERÁRIO SEU FGTS RENDE MAIS 
 

REGULAMENTO 
 

DA CAMPANHA MÊS AGOSTO – NA OPERÁRIO SEU FGTS RENDE MAIS: 

A Campanha do mês de agosto, Na Operário Seu FGTS rende mais, consiste em premiar os consumidores da Operário 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em prêmios - sendo 5 (cinco) vale compras de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser consumido em 

produtos da Operário Materiais de Construção. 

Cada cupom fiscal (pedido de compra) equivalerá à 1 (um) cupom de sorteio. 

 

DO PERÍODO DA CAMPANHA:  

A campanha começará no dia 05 de agosto de 2019 com término no dia 20 de agosto de 2019. 

 

DOS CRITÉRIOS DA CAMPANHA: 

Para participar da CAMPANHA NA OPERÁRIO SEU FGTS RENDE MAIS, o cliente deverá cadastrar o número de 

seu pedido de compra no site da Operário. Para validar a sua participação, o cliente deverá informar o seu nome, o número do 

pedido de compra e a data da compra.  

 

DAS PREMIAÇÕES E DOS SORTEIOS: 

Serão sorteados 5 prêmios de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em vale compras, sendo que esse valor somente poderá ser 

gasto 30% em material básico (cimento, tijolo, cal, areia, pedra, etc), os 70% restantes em outros materiais. (O PRÊMIO NÃO 

PODE SER RESGATADO EM DINHEIRO). Os materiais serão retirados na condição de venda à vista, sem negociação.  

Os clientes premiados serão escolhidos através de sorteio eletrônico no site https://sorteador.com.br/. A divulgação do 

resultado será feita em 21/08/2019 às 16 horas, nas redes sociais da Operário, após conferência e validação pelo departamento de 

marketing.  

Importante: é fundamental que o nome cadastrado no site seja o nome do cliente que efetuou a compra, pois, para validar 

a premiação, será necessário consultar o pedido de compra cadastrado pelo sorteado.  

Os premiados terão o prazo de (30) dias para retirarem pessoalmente o material de construção em uma das lojas Operário. 

 

Os premiados poderão ter 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 NA OPERÁRIO SEU FGTS RENDE MAIS 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 NA OPERÁRIO SEU FGTS RENDE MAIS implica na ciência e aceitação irrestrita 

deste Regulamento. O presente Regulamento entra em vigor no dia 05 de agosto 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, 02 de agosto de 2019. 
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