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REGULAMENTO DA CAMPANHA “OPERÁRIO CONSTRÓI A SUA 

CASA” 

 

1. Da Campanha Promocional  

 

1.1 - A campanha “OPERÁRIO CONSTRÓI A SUA CASA”, será uma 

realização das lojas OPERÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MATRIZ 

E FILIAIS - N.W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA), E DA TV CIDADE 

RECORD (R M COMUNICAÇÕES LTDA – MUZETTE COMUNICAÇÕES), e 

tem como objetivo a construção de uma casa de 60m² (sessenta metros 

quadrados), para uma família carente na cidade de Rondonópolis/MT, que 

será devidamente selecionada e escolhida, por meio dos critérios elencados 

no presente regulamento.  

 

2. Da Etapa Preliminar  

 

A TV CIDADE RECORD realizará uma triagem criteriosa das famílias que 

estão em situação de extrema pobreza, checando os seguintes requisitos: a) 

número de pessoas que compõe o grupo familiar; b) faixa etária das pessoas 

que integram o grupo familiar; c) renda per capta; d) estado de precariedade 

da casa/terreno; e) se há pessoa (s) portadora (s) de necessidades especiais;  

f) se há título, documento de propriedade e/ou se é passível de 

regulamentação para realização da construção; g) condições de 

infraestrutura do bairro habitado pela família; h) demais condições das 

pessoas que integram o grupo familiar e que indiquem relevância da situação 

de precariedade das condições sociais da família a ser selecionada.  

 

Serão avaliadas somente famílias de Rondonópolis/MT – área de realização 

da campanha – Operário Constrói A Sua Casa.  

 

Após a seleção, 10 (dez) famílias serão encaminhada à Comissão 

Examinadora composta por 5 (cinco) membros, que realizará nova avaliação 

e checagem dos requisitos analisados pela emissora de TV, com a realização, 

inclusive, de diligencias, para necessária verificação e comprovação. 

 

A campanha será intensamente divulgada pela mídia falada e escrita local 

(rádio, televisão, grupo de mídia da TV CIDADE RECORD, jornais, redes 

sociais de ambas as empresas realizadoras, inclusive nas cidades vizinhas. 
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3. Da Etapa de Escolha 

Constatado o preenchimento dos requisitos, a Comissão Organizadora votará 

democraticamente e selecionará apenas 4 (quatro) famílias para a etapa final 

de votação aberta do público. 

As 4 (quatro) famílias serão apresentadas ao público no dia 29 de outubro de 

2021, por meio de ampla divulgação ao vivo na TV CIDADE RECORD, sendo 

que a partir desta data será aberta a etapa de votação.  

Os finalistas e ganhador(a) autorizam, desde já, como consequência da 

conquista do prêmio, que realizadores da campanha e seus parceiros, 

venham utilizar de seu nome, imagem e som de voz, em qualquer um dos 

meios escolhidos, para divulgação desta campanha, pelo período de 01 (um) 

ano, a partir da apuração sem qualquer tipo de pagamento ou ônus. 

 

4. Da Etapa de Votação 

 

A votação será feita por meio da plataforma hotsite, que será criada pela 

agência de marketing da empresa Operário Materiais de Construção. 

 

A plataforma será criada exclusivamente para a finalidade de gerenciamento 

da votação, que se dará de forma individual e única, por cada pessoa que se 

predispor, voluntariamente, a participar do processo, mediante aceitação dos 

termos de uso e individualização pessoal com a indicação do seu número de 

CPF. Só será aceito 1 (um) voto por CPF.  

 

A votação estará aberta desde às 00:00 horas do dia 01 de novembro de 

2021 até às 23h:59 min. do dia 22 de dezembro de 2021. Neste período serão 

divulgados vt’s que publicitarão a realidade das famílias selecionadas, com o 

objetivo de demonstrar ao público que, então, escolherá uma família por meio 

de votação popular.  

 

O processo de votação será criteriosamente inspecionado e gerenciado pela 

agência criadora da plataforma hotsite, mediante fiscalização da Comissão 

Organizadora. A realização do processo de apuração dos votos recepcionados 

no sistema se dará mediante totalização do sistema, por verificação e 

checagem da Comissão Organizadora.  

 

O resultado da votação será divulgado ao vivo no programa CIDADE AGORA 

da TV CIDADE RECORD, com a apresentação da família mais votada, que 

receberá simbolicamente as chaves da casa no dia 23/12/2021, a qual será 

construída e entregue com data prevista par o dia 27/05/2022. 
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As outras três famílias que não forem escolhidas serão agraciadas com um 

valor simbólico de participação, nas seguintes ordens de classificação: 

 

a) 4ª família mais votada: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

b) 3ª família mais votada: R$ 3.000,00 (três mil reais); 

c) 2ª família mais votada: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

 

5. Da Etapa de Construção da Casa 

 

O processo de construção da casa se iniciará a partir do dia 01 de fevereiro 

de 2022 e terá uma previsão de finalização e entrega definitiva no dia 27 de 

maio de 2022, que será divulgada ao vivo no programa CIDADE AGORA da 

realizadora TV CIDADE RECORD, ressalvada eventual prorrogação da data 

de entrega ocasionada por eventos imprevisíveis ocasionados por caso 

fortuito ou força maior. Serão considerados possíveis atrasos, hipótese em 

que serão compreendidos pela família vencedora, e negociados junto às 

empresas realizadoras.  

 

A família vencedora da campanha “OPERÁRIO CONSTRÓI A SUA CASA” 

se sujeitará às condições impostas no presente regulamento e declara, desde 

já, que concorda com a liberação e a ampla entrega do seu imóvel, para que 

a construtora contratada pela empresa Operário Materiais de Construção 

realize o processo de edificação/construção do imóvel disponibilizado na 

presente campanha.  

 

6. Disposições Gerais  

 

6.1  O ganhador(a)  deverá ter o terreno sob o qual será construído o imóvel, 

regularizado e devidamente escriturado/matriculado em seu nome e/ou, pelo 

menos, com possibilidade de pronta regularização.  

6.2  Não poderão participar colaboradores vinculados a qualquer CNPJ das 

lojas Operário Materiais de Construção e da emissora de TV CIDADE 

RECORD. 

6.3 Toda a divulgação da campanha será televisionada pela TV CIDADE 

RECORD e transmitida no programa CIDADE AGORA.  

6.4 Os Casos omissos e de outras ordens, serão resolvidos em conjunto pela 

Comissão Organizadora da promoção. 
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6.5 Somente poderão participar da promoção pessoas maiores de 18 anos , 

capazes e  residente(s) na cidade de Rondonópolis-MT, área de realização da 

campanha promocional. 

6.6  A obra de construção da casa fruto desta campanha, deverá acontecer 

restritamente no município de Rondonópolis-MT . 

6.7 É de total responsabilidade da realizadora Operário Materiais de 

Construção o fornecimento integral dos materiais de construção que serão 

empregados na obra. 

6.8 A construção da casa objeto desta campanha, será de responsabilidade 

da contratada Construtora e Imobiliária Havilá, localizada no endereço 

comercial Avenida João Ponce de Arruda nº 4844 Vila Operária na cidade de 

Rondonópolis-MT, CEP nº 78720-072, e devidamente registrada no CNPJ nº 

05.546.864/0001-27, 

6.9 A família que será beneficiada com a casa concorda desde já que a 

edificação será realizada nos estritos termos do projeto de construção que é 

parte integrante do presente regulamento, aquiescendo, ainda, que não 

poderá interferir na realização da obra e apresentar ordens, tampouco poderá 

escolher materiais e acabamentos (estes estão descritos no projeto de 

construção).  

 

7. Da utilização das imagens 

 

Ao participar desta campanha promocional, os selecionados autorizam de 

forma livre e consciente, a divulgação das suas imagens, das imagens das 

suas casas antes e depois da construção que será possivelmente realizada, 

da divulgação de voz e das suas condições pessoais ao público e para todos 

os fins de publicidade necessários; ao aderir à campanha o(a) participante  

tem ciência de que as imagens, áudios e demais gravações pertinentes serão 

divulgadas em diversos meios de comunicação, tais como: TV, RÁDIO, SITES, 

JORNAIS e afins,  e que nada terão a reclamar a título indenizatório e/ou 

direitos conexos pela utilização de imagem, voz e dados  ou qualquer outro 

que seja. 

 

8. Do Projeto de Edificação (ANEXO I)  

 

O projeto de edificação está previamente elaborado e deve ser integralmente 

respeitado pelas partes (empresas realizadoras, construtora e família 

escolhida) e é parte integrante do presente regulamento, para todos os 

efeitos legais, conforme ANEXO I.  
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9. Da conclusão da Campanha Operário Constrói a Sua Casa 

 

Com a entrega da casa finalizada à família escolhida pelo público votante, a 

promoção se considerará oficialmente encerrada.  

 

10. Da Lei Geral De Proteção De Dados 

 

Os realizadores da campanha declaram conhecer e aplicar a Lei Geral de 

Proteção de Dados nº. 13.709/2018, bem como dispor dos meios necessários 

e suficientes à efetiva aplicação da referida legislação, para garantir o 

exercício dos direitos dos titulares dos dados pessoais, sendo que todos os 

dados coletados dos titulares serão mantidos em sigilo e utilizados apenas e 

tão somente para o propósito da presente campanha promocional. 

 

O processamento dos dados pessoais do participante será feito de acordo com 

a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, sendo que, a qualquer momento, 

o participante poderá consultar maiores informações a respeito do tratamento 

dos seus dados pessoais, por intermédio do site https://xxxxxxxxx 

(COLOCAR LINK DO SITE DE VOTAÇÃO ONDE HAVERÁ AVISO DE 

PRIVACIDADE). 

 

Todas as pessoas das famílias avaliadas, escolhidas, direcionadas ao processo 

de votação e vencedoras, a depender da evolução das etapas previstas no 

presente regulamento, autorizam que as empresas realizadoras da campanha 

utilizem os seus nomes, imagens e sons e vozes, em qualquer um dos meios 

escolhidos, para divulgação desta campanha, pelo período de 01 (um) ano, 

sem qualquer tipo de pagamento/ônus ou direito de indenização 

correspondente.  

 

Cada contemplado desde já cede, a título gratuito e de forma definitiva e 

irrevogável, às Promotoras, os direitos de uso de sua imagem, som de sua 

voz e direitos conexos decorrentes de sua participação nesta Promoção, 

autorizando a divulgação de sua imagem, som de voz e nome por quaisquer 

meios de divulgação e publicação, para utilização comercial ou não, 

publicitária, promocional e/ou institucional, sem limitação do número de 

veiculações, inclusive em filmes publicitários e institucionais veiculados em 

toda e qualquer forma de exploração audiovisual (inclusive, mas sem 

limitação, em filmes cinematográficos, fitas magnéticas ou digitais, DVD, 

home vídeo), televisão, em mídia eletrônica, além de fotos, cartazes, 

anúncios veiculados em jornais e revistas ou em qualquer outra forma de 

mídia impressa e eletrônica em território nacional, pelo período de 12 (doze) 

https://xxxxxxxxx/
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meses, a contar do sorteio, reservando-se apenas ao direito de ter o seu 

nome sempre vinculado ao material produzido e veiculado e/ou publicado por 

qualquer outra forma de mídia impressa e eletrônica, ou qualquer outro 

suporte físico, digital ou virtual existente ou que venha a existir, para fins de 

divulgação desta. 

 

Para a participação na campanha, o titular de dados pessoais está ciente da 

coleta de seus dados pessoais, tais como nome, CPF, endereço e telefone, 

sendo estes dados tratados e protegidos nos moldes estabelecidos na Lei n. 

13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

O banco de dados cadastrais desta Campanha é de inteira responsabilidade 

da TV CIDADE RECORD (R M COMUNICAÇÕES LTDA – MUZETTE 

COMUNICAÇÕES), a qual assume o compromisso de proteger os dados 

pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais 

informações, garantindo que, não serão compartilhados com terceiros, fora 

do escopo desta promoção, a qualquer título, em conformidade com a Lei nº 

13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), ressalvada a utilização 

conforme previsão legal concernente ao fiel cumprimento da execução desta 

campanha. 
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ANEXO I 

 

PROJETO DE EDIFICAÇÃO DA CASA DA CAMPANHA “OPERÁRIO 

CONSTRÓI A SUA CASA” 


