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Nós da AJR ARQUITETURA, realizaremos um sorteio de 02 futuros moradores do 

Loteamento Nova Jaguari na sexta-feira , dia 21 de Outubro de 2016.  

 Para saber mais, leia o regulamento abaixo: 

REGULAMENTO 

 

I - VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO 

 

I.I Esta promoção será sorteada na sexta-feira dia 21 de outubro de 2016 na sede de nossa 

empresa localizada na Alameda Rio Negro 911 conjunto 611 Edificio Omega – Alphaville –

Barueri-SP -06454-000 as 15:00 horas. 

 

I.II No dia 21 de Outubro às 15:00 horas ocorrerá o sorteio por meio da coleta de 

quadra/lote cadastrados através do email promocao@arquiteturaajr.com sendo os mesmos 

colocados em uma urna, para ser sorteado um quadra/lote de cada vez. A retirada da quadra/lote 

sorteado, será realizada por um dos participantes presentes no sorteio. 

 

I.III O vídeo do sorteio estará disponível na página oficial da promoção, no Youtube e 

Facebook. 

 

II - PARA PARTICIPAR BASTA: 

 

II.I Poderão participar deste sorteio qualquer pessoa física ou jurídica, portadora de CPF/CNPJ 

cadastrada na promoção entre os 00:01hrs do dia 01/10/2016 e 23:59hrs. do dia 19-10-2016. 
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II.II O cadastro será realizado através do site http://www.arquiteturaajr.com/nova-jaguari ou, 

email: promocao@arquiteturaajr.com ou pelo what´s up do departamento comercial. 

 

III - PREMIAÇÃO: 

 

III.I Os 02 sorteados serão contemplados com um projeto arquitetônico de acordo com o terreno. 

 

III.I.I O projeto arquitetônico da premiação é composto por Planta baixa dos pavimentos, cortes 

necessários, elevações, detalhes específicos, volumetria externa. 

 

III.I.II A metragem quadrada projetada deverá seguir o padrão do lote e zoneamento do 

município. 

 

III.II O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado por outro 

produto ou convertido em dinheiro. 

 

III.III O projeto será desenvolvido para o Loteamento Nova Jaguari – Santana de Parnaíba. 

 

III.IV Os ganhadores serão comunicados do resultado do concurso por meio de uma publicação 

na pagina oficial da promoção em nosso site, Facebook e Youtube, no qual será solicitado que 

enviem seus dados cadastrais (nome completo do participante, CPF, endereço, email e telefone), 

e de titularidade do lote para registro e prosseguimento com o desenvolvimento do projeto. 

 

III.V A AJR Arquitetura não se responsabiliza pela correção dos dados fornecidos ou por 

qualquer informação prestada pelos participantes. 
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IV - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

IV.I Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção, no caso de fraude ou 

má fé comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos. 

 

IV.II Caso a AJR Arquitetura  venha a sofrer qualquer processo, autuação ou problemas 

relacionados à violação da legislação vigente pelos participantes, como por exemplo, mas sem 

se limitar, por plágio ou fraude, o participante responsável se compromete a reembolsar todos 

os danos (prejuízos e lucros cessantes) diretos e indiretos que venham a ser causados a AJR 

Arquitetura e a quaisquer terceiros. 

 

IV.III Os participantes autorizam a AJR Arquitetura, pelo prazo de indeterminado, a fazer uso 

de seus nomes, vozes e imagens, sem qualquer ônus para a AJR Arquitetura, para divulgação 

desta promoção e de seus resultados, em qualquer tipo de mídia. 

 

IV.IV É vedada a participação de pessoas que não possuam lote comprado e comprovado bem 

como de funcionários da empresa AJR Arquitetura. 

 

IV.V Todas as dúvidas e/ou questões surgidas da presente promoção serão solucionadas pela 

AJR Arquitetura, sob a supervisão de um promotor (a).  Das decisões não caberá nenhum tipo 

de recurso. 

 

IV.VI A AJR Arquitetura não se responsabiliza por nenhuma falha técnica de transmissão, 

problemas de acesso à Internet, serviços prestados pelo Facebook ou qualquer caso fortuito ou 

de força maior que possam impedir a participação do usuário. 
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IV.VII A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e condições 

previstos neste Regulamento. 

 

Esta é uma Promoção Cultural, conforme especificado no art. 30 do Decreto No. 70.951, de 09 

de agosto de 1972. A distribuição do prêmio desta promoção é GRATUITA. Promoção Cultural 

promovida pela AJR Arquitetura com sede sito a Alameda Rio Negro, n 911, conj. 611, Edifício 

Omega, Alphaville – Barueri / SP.  

Tel.: (11) 4162-4182 / (11) 4375-1631 / (11) 9 3012-1766. 

Email:promocao@arquiteturaajr.com  Site: www.arquiteturaajr.com 

 

 

 


