
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL 
“São João Urbamais” 

 

A URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A, com sede na Avenida Mario Werneck, nº. 621, 
10 º andar, Conjunto 01, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
10.571.175/0001-02, doravante simplesmente denominada “URBAMAIS”, realiza a campanha 
promocional “São João Urbamais” a qual se regerá nos termos e condições a seguir estipulados: 
 
1. OBJETO E PRAZO DA CAMPANHA 
 
1.1. A Campanha Promocional é aberta à participação de todo o público que cumprir os 
requisitos deste Regulamento.  
 
1.2. A Campanha irá premiar 03 participantes que formularem a melhor frase que contenha 
a expressão “São João Arretado”. As 03 melhores frases serão escolhidas pela comissão 
julgadora da URBAMAIS e cada vencedor ganhará 01 (um) ingresso para o “Camarote Arretado”, 
do dia 07/07/2019. 
 
1.3. A Campanha Promocional terá início no dia 01/06/2019, a partir das 09h, com prazo final 
às 18h do dia 21/06/2019.  
 
1.4. A referida premiação decorre de mera liberalidade da URBAMAIS, não compondo parte 
do preço de compra e venda dos Lotes adquiridos ou condição para a venda. 
 
2. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Para participar, o interessado deverá: (i) ler e concordar com os termos deste 
regulamento, disponível também no próprio site da URBAMAIS (www.urbamais.com.br/area-
do-cliente); (ii) preencher o formulário com seus dados pessoais; e (iii) formular uma frase com 
a expressão “São João Arretado” através do site saojoao.urbamais.com.br ou dos cupons 
disponíveis na loja Urbamais localizada na Rua Paulo de Frontim, 160 – José Pinheiro. 
 
2.2. Os interessados somente poderão se inscrever e participar do concurso uma única vez, 
não obstante a participação se dar por meio físico ou virtual, sendo certo que sua inscrição será 
vinculada ao número do CPF. Constatada a participação de um mesmo interessado nos dois 
meios de inscrição, sua participação será automaticamente anulada.  
 
2.3. Será desconsiderado o cliente que praticar ato ilícito, ilegal ou que contrariar os 
objetivos e regras deste Regulamento. 
 
2.4. O interessado a participar da Campanha deverá formular uma frase que contenha a 
expressão “São João Arretado”, por meio de preenchimento de documento próprio que será 
disponibilizado no site saojoao.urbamais.com.br e na loja Urbamais localizada na Rua Paulo de 
Frontim, 160 – José Pinheiro. O resultado da Campanha será divulgado conforme definido neste 
regulamento.  
 
2.5. Fica expressamente vedada a participação de empregados, colaboradores e demais 
pessoas diretamente relacionadas à URBAMAIS, bem como das demais empresas que compõe 
o grupo MRV, direta ou indiretamente. 
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3. CRITÉRIO DE PREMIAÇÃO 
 
3.1. A escolha das 03 frases competirá a uma comissão julgadora, formada por 03 (três) 
pessoas que estejam dentro do quadro de funcionários da URBAMAIS PROPERTIES E 
PARTCIPAÇÕES S.A., a seu exclusivo critério, não cabendo qualquer recurso. 
 
3.2. As frases formuladas tanto por meio físico quanto digital serão coletadas e avaliadas em 
conjunto por esta comissão julgadora, levando-se em consideração critérios de originalidade, 
criatividade e coerência com o tema proposto. 
 
3.3. A frase deverá ser um trabalho original. Não serão aceitas citações, ainda que indiretas 
ou qualquer forma de plágio. A frase também deverá obedecer a padrões sociais adequados. 
Qualquer frase que, a critério da comissão julgadora, seja considerada profana ou inapropriada, 
será desclassificada.  
 
3.4. A participação em duplicidade nos meios disponibilizados (físico e digital), acarretará a 
desclassificação do participante. 
 
3.5. Os participantes e os vencedores desta Campanha declaram, desde já, serem os autores 
das frases enviadas, não tendo cometido plágio ou qualquer outra forma de apropriação autoral 
vedada pela lei; responsabilizando-se exclusivamente e isentando a URBAMAIS de qualquer 
responsabilidade neste sentido. 
 
3.6. Na hipótese de qualquer vencedor vir a ser desclassificado ou perder o direito a receber 
a premiação por qualquer motivo, a URBAMAIS poderá premiar a resposta que, de maneira 
subsequente, obtiver em sua frase as características para premiação. 
 
3.7. Os prêmios são pessoais e intransferíveis, não sendo, ainda, permitida a troca destes por 
dinheiro ou por qualquer outro produto. 
 
4. DA ENTREGA DO PRÊMIO 
 
4.1. Serão divulgados os vencedores da Campanha nas páginas oficiais da URBAMAIS nas 
redes sociais, Facebook (www.facebook.com/urbamaisoficial), Instagram 
(www.instagram.com/urbamaisoficial)  e Twitter (www.twitter.com/urbamaisoficial), até às 14h 
do dia 28/06/2019. 
 
4.2. A URBAMAIS enviará uma mensagem privada para os vencedores, pelos meios de 
contato cadastrados. O vencedor deverá retirar o ingresso para o “Camarote Arretado” na loja 
Urbamais localizada na Rua Paulo de Frontim, 160 – José Pinheiro. 
 
4.3. Os prêmios serão concedidos em até 07 (sete) dias a partir da data de divulgação dos 
vencedores. 
 
4.4. Os participantes vencedores serão responsáveis pela retirada do prêmio no local 
indicado pela URBAMAIS, munido de seus documentos pessoais, no prazo máximo de 07 (sete) 
dias, contados da ciência sobre a disponibilização do Prêmio, sob pena de perda da premiação.  
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1. Todos os participantes autorizam desde já o uso gratuito de seus nomes, e-mail e suas 
frases em qualquer tipo de mídia, Internet e peças para fins de divulgação da Campanha 
Promocional sem qualquer ônus adicional para a URBAMAIS. 
 
5.2. Os participantes, no ato da adesão a este regulamento, autoriza a divulgação de seu 
nome e respectiva resposta e o uso gratuito de suas imagens e vozes, em fotos, cartazes, filmes 
e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia, peças de divulgação e campanhas 
on-line, para a divulgação da Campanha Promocional, existente ou ainda a ser criada, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, a contar da data de início desta Campanha, sem fazer jus a qualquer 
pagamento da URBAMAIS, caso seja um dos vencedores da Campanha. 
 
5.3. A URBAMAIS poderá suspender ou interromper definitivamente esta Campanha 
Promocional a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem que sejam devidos aos 
participantes ainda não eleitos vencedores quaisquer premiações, bonificações ou 
compensações. 
 
5.4. As questões não previstas neste regulamento ou qualquer dúvida que possa surgir serão 
julgadas por uma comissão composta por 03 (três) representantes da URBAMAIS, cujas decisões 
são soberanas e irrecorríveis. Participar desta Campanha implica na aceitação sem reservas 
deste regulamento. 
 
5.5. A participação nesta Campanha implica na aceitação total de todos os itens deste 
regulamento, que poderá ser alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto necessário, 
garantida a sua divulgação de forma eficaz, a critério, também, dos organizadores. 
 
5.6. Esta Campanha Promocional é de finalidade exclusivamente recreativa, sem qualquer 
modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes, promovido pela URBAMAIS de acordo 
com o artigo art. 3º, inciso II, da Lei nº. 5.768/71 e art. 30 do Decreto-Lei nº. 70.951/72. 
 

 

Belo Horizonte, 24 de maio de 2019 
URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. 


