
 

 

CAMPANHA PROMOCIONAL "MEU PAI É SUPER DIV" 
 

REGULAMENTO 
 
1 - A Campanha 'MEU PAI É SUPER DIV" é realizada pela DIVIFORRO - 
DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI, com sede na Rua Nascimento 
de Moraes, quadra 44, nº 883, bairro São Francisco, São Luís - MA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 86.697.794/0001-00, neste ato representado pelo Diretor Geral 
Sr. Altamir Miranda de Almeida, doravante designada ORGANIZADORA 
MANDATÁRIA “DIVIFORRO” e pela DIV'ALUMINIO LTDA , com sede na 
ENDEREÇO Rua Nascimento de Moraes/Rua1, nº 869, bairro São Francisco, 
São Luís -MA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.593.931/0001-16, neste ato 
representada pelo sócio-diretor José Oscar Aquino Aragão Júnior, doravante 
designada ORGANIZADORA PARTICIPANTE “DIV’ALUMÍNIO”, da campanha 
"MEU PAI É SUPER DIV", torna público o seu Regulamento, nos termos que 
seguem:  
 
I - CRONOGRAMA  
 

 Período: 06/06/2022 a 12/08/2022. 

 Data de lançamento da Campanha: 06/06/2022. 

 Data para depósito de Cupons nas urnas: até às 18h00 do dia 12/08/2022.  

 Data do Sorteio: 13/08/2022 às 10h00. 

 
II - COMO PARTICIPAR  
 
1 - Para participar desta promoção o (a) consumidor (a) deverá COMPRAR o 
valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) nas lojas participantes. A cada R$ 100,00 
(cem reais) em COMPRAS, o (a) consumidor (a) irá receber 1 (um) cupom, 
deverá preencher o (s) cupom (ns) com seus dados pessoais ou dados jurídicos 
completos, conforme solicitado no cupom, colocando-os nas urnas das lojas 
participantes da promoção que estarão identificadas com a logomarca da "MEU 
PAI É SUPER DIV".  
 



 

 

2 - Além de preencher os dados, o (a) consumidor (a) participante deverá 
também responder as seguintes perguntas, conforme o cupom da loja 
participante: 
 
DIVIFORRO  
 
QUAL É A MELHOR REVENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SECO 
DO MARANHÃO? 
(   ) DIVIFORRO 
(   ) Outro 
 
QUAL É A MELHOR MARCA DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS DO MUNDO?  
 
(   ) DEWALT 
(   ) Outro  
 
DIV'ALUMÍNIO  
 
QUAL É A MELHOR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO? 
(   ) DIV'ALUMÍNIO 
(   ) Outro 
 
QUAL É A MELHOR MARCA DE FERRAMENTAS PARA O SERRALHEIRO DO 
MUNDO?  
(   ) DEWALT 
(   ) Outro  
 
3 – O (s) cupom (ns) incompleto (s), ou preenchido (s) de forma que impossibilite 
a identificação do contemplado, ou que não tenham marcados a resposta 
correta, ou em impressos não originais, ou que não tenham sidos distribuídos 
nas dependências das lojas participantes da promoção, estarão desclassificados 
e não poderão receber o prêmio, ainda que sorteados.  
 
3.1 - Os que não atenderem ao determinado do item um, também serão 
desclassificados.  
 
III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  



 

 

 
1 - Serão considerados válidos para participação nesta promoção os cupons 
devidamente preenchidos na forma acima e recebidos nas datas: 06/06 a 
12/08/2022 até 18h00.  
 
2 - Todos os cupons enviados para a promoção da campanha "Meu Pai é Super 
Div" deverão ser depositados na urna de cada loja participante correspondente 
a compra realizada.  
 
3 - Cada participante poderá concorrer com quantos cupons quiser, desde que 
realize a compra mínima de R$ 100,00 (cem reais), preencha todas as condições 
da campanha, mas poderá, no entanto, ser contemplado uma única vez em cada 
sorteio.  
 
3.1 - Independentemente da premiação que receber, não lhe será facultado optar 
entre os prêmios que forem sorteados, o(a) consumidor receberá apenas o 
prêmio correspondente da loja participante onde foi feita a compra, sendo 
desclassificado para os demais.  
 
4 - O prêmio não será revertido em dinheiro.  
 
IV - DOS SORTEIOS E PREMIAÇÕES  
 
1 - Serão dois sorteios, sendo um sorteio com os cupons da urna Diviforro e para 
o seu respectivo prêmio e outro sorteio com os cupons da urna da Div'Alumínio 
e para o seu respectivo prêmio. O primeiro sorteio será da loja Diviforro e será 
realizado no dia 13 de agosto de 2022, no auditório da Div'Alumínio, às 10h00. 
O segundo sorteio será da loja Div’Alumínio no mesmo dia, logo após o sorteio 
anterior. Nesta ocasião todos os cupons entregues dentro do prazo estabelecido, 
estarão automaticamente participando, desde que, atendam aos critérios deste 
Regulamento.  
 
2 - A PREMIAÇÃO do sorteio da DIVIFORRO trata-se de 1 (um) KIT DE 
INSTALADOR DE DRYWALL que contém:  
 
1 (uma) - Parafusadeira Drywall DW255 220V Dewalt  
1 (um) - Martelete Dewalt D25133-B2   



 

 

1 (um) - Nivelador de linha a laser DW088 Dewalt 
1 (um) - Kit Giz de Linha Azul 30 metros com refil ABS 64494 Irwin  
1 (um) - Estile Profissional 25mm 1903190 Irwin 
1 (um) - Serrote de Ponta com Cabo de Madeira para Corte de Drywall 165mm 
1974892 Irwin 
1 (um) - Tesoura de Corte para Chapas 2073113 Irwin 
1 (uma) - Trena Stanley 8m  
 
O valor total do prêmio da DIVIFORRO é de R$ 3.813,00 e não será revertido 
em dinheiro 
 
3 - A PREMIAÇÃO do sorteio da DIV'ALUMÍNIO trata-se de 1 (uma) SERRA 
DE MEIA ESQUADRIA 12" DEWALT. O valor O valor total do prêmio da 
DIV'ALUMÍNIO é de R$ 4.034,34 e não será revertido em dinheiro. 
 
4 - Serão sorteados tantos cupons quantos forem necessários até que se 
encontrem os que atendam aos critérios definidos por este Regulamento, sendo 
que um mesmo participante não poderá ser contemplado mais que uma vez na 
mesma loja.  
 
4.1 - Os organizadores informarão apenas os nomes sorteados que não forem 
desclassificados por alguma irregularidade.  
 
5 - Os sorteios que irão identificar os ganhadores serão acompanhados pelos 
diretores das duas lojas, que possuem capacidade e idoneidade para avaliar se 
os sorteados cumpriram todos os critérios deste Regulamento.  
 
6 - Os ganhadores serão anunciados no momento do sorteio, e comunicados, 
oficialmente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do 
sorteio.  
 
6.1 - Na ocasião do sorteio, os ganhadores da Campanha, se tornarão públicos, 
sem prejuízo da divulgação dos nomes e fotos dos mesmos nos canais de 
comunicação das lojas organizadoras, bem como na imprensa local, tanto logo 
após o sorteio como nos dias que se sucederem.  
 



 

 

6.2 - As despesas referentes à entrega das premiações serão custeadas pelas 
lojas organizadoras em casos de entrega em locais indicados pelos premiados.  
V - DA DESCLASSIFICAÇÃO  
 
1 - Os cupons que não atenderem a qualquer condição deste regulamento 
estarão automaticamente desclassificados. 
 
2 - Os dados deverão estar preenchidos de forma legível, inclusive a resposta, o 
cupom deverá conter o carimbo do estabelecimento empresarial participante. 
Aqueles que não atenderem tais requisitos serão automaticamente 
desclassificados.  
 
3 - O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de 
fraude comprovada, sendo o prêmio transferido para o próximo colocado dentro 
das condições válidas. Para efeito dessa cláusula, considera-se fraude a 
participação através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita. 
 
4 - Também não poderão concorrer aos prêmios, os funcionários, seus diretores 
e familiares de 1º grau, das empresas encarregadas da organização da 
Campanha.  
 
VI - LOCAL DE ENTREGA E COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS 
PRÊMIOS  
 
1 - O local da entrega dos prêmios será na sede da Diviforro. Caso os premiados 
não estejam no local durante o sorteio, os mesmos serão informados e será 
combinado entre as partes o local e horário da entrega.  
 
2 - A divulgação dos nomes e/ou fotos dos ganhadores acontecerá por meio da 
publicação nas redes sociais oficiais das lojas participantes e no site 
wwww.diviforro.com. Os prêmios serão entregues aos contemplados podem ser 
entregues no mesmo dia do sorteio ou nos dias seguintes, no prazo máximo de 
90 dias, após os sorteios. 
 
VII - PROCEDIMENTOS DE ENTREGA DOS PRÊMIOS  
 



 

 

1 - O ganhador deverá apresentar, no ato do recebimento do prêmio, o seu RG 
e CPF para pessoas físicas, para pessoas físicas será necessário o RG do 
representante legal ou RG de funcionário autorizado pelo Representante Legal, 
devendo assinar Recibo de Entrega de Prêmio. Cada ganhador será comunicado 
através de telefone sobre o local e data de entrega de seus prêmios. 
 
2 - Caso o ganhador tenha idade inferior a 18 anos, deverá estar acompanhado 
de um representante legal, munido de identificação, para o recebimento do 
prêmio.  
 
3 - O prêmio é pessoal e intransferível, não sendo permitido ao contemplado 
convertê-lo em dinheiro ou ainda trocá-lo por qualquer outro produto.  
 
4 - O direito aos prêmios prescreve em 90 (noventa) dias após a data do sorteio. 
 
VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1 - A distribuição do prêmio é gratuita, não cabendo nenhum tipo de ônus ao 
contemplado.  
 
2 - Os ganhadores concordam em autorizar o uso de suas imagens, sons de voz 
e nomes, em TV, filme, vídeos, fotos, cartazes, anúncio em jornais, revistas e 
Internet para divulgação da conquista do prêmio, sem qualquer ônus para as 
organizadoras.  
 
3 - Os casos omissos e as dúvidas serão solucionados por uma comissão, a ser 
composta, entre os membros das empresas organizadoras da promoção.  
 
 
 

São Luís, 02 de junho de 2022. 
 

Comissão Organizadora 
DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI 

DIV'ALUMÍNIO LTDA 


