
  

 REGULAMENTO PROMOÇÃO “SUA HISTÓRIA MERECE UM LAR” 

 

1. DA PROMOÇÃO 

1.1 A promoção “Sua História Merece Um Lar” tem como objetivo presentear o 

ganhador com a construção de uma casa de madeira ou com a reforma de algum 

imóvel. A campanha está sob responsabilidade da empresa Casas Modernas de 

Frederico Westphalen – RS.  

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Para a participação na campanha é necessária a entrega de uma carta escrita e 

impressa diretamente no Complexo Luz e Alegria ou envio de uma carta escrita 

para o e-mail suahistoriamereceumlar@luzealegria.com.br contando a história de 

sua vida e por que deve ser o ganhador da casa; 

2.2 Junto a carta escrita é obrigatório o envio de cópias das seguintes documentações: 

RG ou CNH, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Comprovante de 

Residência e Termo de Compromisso da promoção, conforme Anexo I. 

2.3 Quanto a estrutura da carta: 

2.3.1 Poderá ser escrita pelo próprio participante ou por alguém próximo;  

2.3.2 Deverá retratar a história e necessidade REAL para o participante receber a 

casa; 

2.3.3 Deverá seguir o modelo conforme Anexo II; 

2.4 O participante poderá ser indicado por diversas pessoas, em cartas distintas; 

2.5 É necessário que o participante tenha mais de 18 (dezoito) anos e resida no 

município de Frederico Westphalen – RS; 

2.6 É necessário que o participante da promoção já tenha o terreno para construção da 

casa em seu nome e não possuir outros imóveis em seu nome; 

2.7 O terreno pode ser ocupado por outra construção ou demais especialidades. Nesse 

caso, fica a cargo da comissão junto ao ganhador da promoção decidir o 

procedimento escolhido, construção ou reforma; 

2.8 Poderá participar da promoção qualquer indivíduo que preencha os requisitos 

estipulados nesse regulamento. 

2.9 O prazo máximo de entrega da carta e de todos os documentos é 30 de junho de 

2021. 



  

 

3. DA AVALIAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO 

3.1 A avaliação acontecerá entre os dias 01 e 31 de julho de 2021; 

3.2 A avaliação será realizada por meio dos seguintes critérios: 

3.2.1 Identificar se todos os documentos obrigatórios foram entregues e dentro do 

prazo; 

3.2.2 Observar se foi seguido o modelo da carta exemplo, conforme o Anexo II; 

3.2.3 Analisar se o conteúdo divulgado na carta é condicente a realidade do 

participante; 

3.2.4 Verificar se a carta tenha conteúdo similar ou idêntico a alguma outra carta ou 

texto, on-line ou off-line; 

3.3 Em caso de descumprimento de qualquer critério será declarada a desclassificação 

do participante. 

3.4 A divulgação do resultado será realizada no dia 08 de agosto de 2021 pelo site e 

redes sociais do Complexo Luz e Alegria.  

 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1 O prêmio da promoção “Sua História Merece Um Lar” será a construção ou 

reforma de uma casa em madeira sob responsabilidade de custos e construção da 

empresa Casas Modernas de Frederico Westphalen – RS. 

 

5. DA ENTREGA DO PRÊMIO 

5.1 A entrega do prêmio será feita no dia 23 de dezembro de 2021. 

5.2 O prêmio é pessoal e intransferível não sendo admitida sua negociação ou 

substituição por outra espécie de bens ou serviços, nem a sua conversão em 

dinheiro por um período de 10 (dez) anos.  

5.3 Após a divulgação do resultado, o ganhador terá 3 (três) dias para entrar em 

contato com a comissão organizadora da promoção. 

 

6. DO DIREITO DE IMAGEM 

6.1 O participante premiado cede, em caráter irretratável e irrevogável e a título 

gratuito, o direito de imagem e autoriza a publicação de seu nome em todos os 

meios, tais como rádio, televisão, jornais, sites, revistas, redes sociais etc., em 

qualquer tempo, para a divulgação desta promoção; 



  

 

7. DA VIGÊNCIA 

7.1 A presente promoção tem vigência de 2 meses para participação. O período de 

participação é de 12h do dia 27 de abril de 2021 às 23h59min do dia 30 de junho 

de 2021. O resultado será apresentado ao público no dia 08 de agosto de 2021 às 

10h no Complexo Luz e Alegria, transmitido ao vivo no site e perfil de redes 

sociais.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A promoção “Sua História Merece Um Lar” é uma realização de Casas Modernas 

de Frederico Westphalen – RS com o apoio do Complexo Luz e Alegria, do Grupo 

Imperatriz – Móveis e Decoração, da TokLar, da D. Zanco – Materiais de 

Construção, do Bonfanti – Telhas de Concreto, da Supertex – Soluções em 

Concreto e da Agência Brazero de Multicomunicação. 

8.2 É necessário o conhecimento e consentimento desse regulamento para a 

participação na promoção por meio do Termo de Compromisso disponível no 

Anexo 01.  

8.3 A comissão organizadora da promoção reserva-se no direito de alterar o disposto 

no REGULAMENTO PROMOÇÃO “SUA HISTÓRIA MERECE UM LAR”, a 

qualquer momento, independente de prévia notificação, cabendo aos 

participantes, a responsabilidade por manter-se informado sobre o sistema da 

promoção, através das redes sociais do Complexo Luz e Alegria.  

Caso necessário, entre em contato pelos números _______________________ ou 

_______________________ para tirar dúvidas sobre a promoção.  

 

 

Frederico Westphalen – RS, __ de ________ de _____. 

  



  

ANEXO I 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO  

CAMPANHA “SUA HISTÓRIA MERECE UM LAR” 

 

 

Eu, ___________________________, detentor do RG _____________________ e 

inscrito no CPF sob no ______________________, tenho conhecimento e consentimento 

ao regulamento da promoção “Sua História Merece Um Lugar”. E por ser a expressão da 

verdade, assino o presente documento, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.  

 

 

Frederico Westphalen, _______ de _________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 



  

ANEXO II  

 

 

ESTILO DE CARTA A SER SEGUIDO 

 

(APRESENTAÇÃO)  

Me chamo __________________, tenho ___ anos e minha história merece um lar. Moro 

em Frederico Westphalen há ___ anos. (Siga sua apresentação, quantos moram contigo, 

se trabalha, sua atual situação, etc.) 

 

 

(DESENVOLVIMENTO) (PORQUE MEREÇO A CASA)  

Desenvolva em dois ou três parágrafos porque você precisa da casa e o que mudaria na 

sua vida.  

 

 

(CONCLUSÃO)  

(Finalize seu texto, adicione um número de contato e a sua assinatura)  

 

 


