
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Regulamento da Promoção Parcela Premiada! 

Esta Promoção, na modalidade Assemelhada a Sorteio, denominada 

“Promoção Parcela Premiada”, é promovida pelo Grupo Natos com sede Av. 

136, Qd. F-44, Lt 2-E, Sala 31 Ed. Nasa, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74093-

250, inscrita no CNPJ: 20.685.052/0001-56, e ocorre em todo território nacional 

com objetivo de incentivar os nossos clientes. 

A Campanha será realizada em todo território nacional onde estiver clientes do 

Olímpia Park Resort, Solar das Águas Park Resort e Ondas Praia Resort, 

empreendimentos do Grupo Natos. 

Prazo de execução do plano: 6 meses. 

Data de início e de término da promoção: 06/02/2017 à 02/08/2017. 

Período de participação: 06/02/2017 à 02/08/2017. 

Objetivo da promoção: Incentivar a participação dos nossos cotistas através 

de sorteios, para que mantenham sua adimplência e possam também quitar suas 

cotas.  

Premiações:  

 06 viagens completas* (distribuídas de acordo com o cronograma e datas 

dos sorteios) com direito a 3 dias de hospedagem, alimentação e aéreo, 

para Porto Seguro/BA, Caldas Novas/GO, Natal/RN, Maceió/AL ou 

Olímpia/SP, contemplando o ganhador + acompanhante e até duas 

crianças. 

 
*As Taxas do embarque e do voo e bagagem estão incluídas, sendo que as 

passagens são de ida e volta, com direito a 3 dias de hospedagem e café da 

manhã (não está incluso o almoço e jantar), aéreo; à escolha do ganhador em 

uma das seguintes cidades citadas. 

 

 54 Kits de piscina (distribuídos de acordo com o cronograma e datas dos 

sorteios), contendo cada um: 1 ecobag, 1 filtro solar, 1 boné, 1 capinha de 

celular a prova d’água e 1 óculos de mergulho.  

 

Data dos sorteios: Os sorteios serão realizados através da Loteria da Caixa 

Econômica Federal, conforme o cronograma abaixo: 



1. Datas dos Sorteios: 

25/02/2017; (1 viagem e 4 kits de piscina) 

01/03/2017; (5 kits de piscina) 

25/03/2017; (1 viagem e 4 kits de piscina) 

29/03/2017; (5 kits de piscina) 

29/04/2017; (1 viagem e 4 kits de piscina) 

03/05/2017; (5 kits de piscina) 

27/05/2017; (1 viagem e 4 kits de piscina) 

31/05/2017; (5 kits de piscina)  

24/06/2017; (1 viagem e 4 kits de piscina) 

28/06/2017; (5 kits de piscina) 

29/07/2017; (1 viagem e 4 kits de piscina) 

02/08/2017; (5 kits de piscina) 

 

 2. Períodos de participação para cada sorteio: 

 Sorteio A o período será de 06/02 a 24/02; 

 Sorteio B o período será de 25/02 a 28/02; 

 Sorteio C o período será de 01/03 a 24/03; 

 Sorteio D o período será de 25/03 a 28/03; 

 Sorteio E o período será de 29/03 a 28/04; 

 Sorteio F o período será de 29/04 a 02/05; 

 Sorteio G o período será de 03/05 a 26/05; 

 Sorteio H o período será de 27/05 a 30/05; 

 Sorteio I o período será de 31/05 a 23/06; 

 Sorteio J o período será de 24/06 a 27/06; 

 Sorteio K o período será de 28/06 a 28/07; 

 Sorteio L o período será de 29/07 a 01/08. 
 

 

O Sorteado com a viagem terá um período para fruição de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da assinatura da carta compromisso. 

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro. 

 

Descrição detalhada da operação: A adesão do cliente na campanha será 

automática, tanto para clientes ativos quanto para novos clientes no decorrer da 

promoção, a partir do pagamento da “segunda parcela”, antecipação da(s) 

parcela(s) ou quitação. Cada vez que o cliente de algum dos empreendimentos 

do Grupo Natos, sendo do Olímpia Park Resort, Solar das Águas Park Resort 

ou Ondas Praia Resort, cumprir um dos requisitos da promoção (conforme os 

itens abaixo) o sistema automaticamente registrará um incidente e/ou categoria 

no formato de cupom equivalente ao número de chances de ser contemplado na 

promoção, de acordo com a regra de importância para cada ação definida na 

campanha, conforme descrito abaixo: 



 Pagar em dia = 1 cupom (para cada cota); 

 Antecipar parcela = 2 cupons (para cada parcela). Com o limite de 20 

cupons; 

 Quitar a cota = 20 cupons (para cada cota). 

 

Mecânica da Campanha: Os cupons serão gerados de forma aleatória e 

concomitante através de um sistema (OSvC), para cada parcela paga em dia, 

quitação ou antecipação. Serão emitidas 12 séries de 100.000 números (de 

00.000 a 99.999) sendo uma para cada período de participação. 

O cliente do Grupo Natos terá direito ao cupom, caso se enquadre nas regras da 

campanha que lhe dará chance de concorrer às premiações. Os cupons serão 

enviados por e-mail, juntamente com uma peça promocional reforçando sobre a 

promoção e regulamento. 

O Participante só estará apto a concorrer à premiação durante o período da 

Campanha, seguindo as regras já descritas. Cada cupom só será válido para o 

sorteio do período em que ele foi gerado, não será reaproveitado para o período 

subsequente. 

O participante só poderá ser retirado da campanha, caso cancele a sua cota e 

não tenha ainda recebido o seu cupom com seu número da sorte para concorrer 

no mês. 

Ordem de classificação dos prêmios e sua vinculação com os resultados 

da Loteria Federal: 

O ganhador do prêmio será o participante que possuir o cupom cujo número 
coincida com o número formado pela unidade simples, do primeiro ao quinto 
prêmio da extração da Loteria Federal, lidos de cima para baixo. 
 
Serão emitidas 12 séries com cem mil números cada, e com letras de A à L. 

Exemplo: 1° sorteio - A, 2° sorteio - B, 3° sorteio - C, 4° sorteio - D, 5° sorteio – 

E, 6° sorteio – F, 7° sorteio – G, 8° sorteio – H, 9° sorteio – I, 10° sorteio – J, 11° 

sorteio – K, 12° sorteio - L. 

Exemplificando: 

Resultado hipotético da Loteria Federal 

Para identificação do contemplado, será considerado o número formado pela 

unidade simples do primeiro ao quinto prêmio lidos de cima para baixo: 

1º prêmio      32.485 

2º prêmio      45.983 

3º prêmio      37.442 

4º prêmio      18.666 

5º prêmio      22.999 

 

Neste exemplo, seria contemplado no 1° sorteio (A) o portador do Cupom 

contendo o nº 53.269. 



Cupom contemplado: Sorteio A: 53.269. Os demais contemplados serão aqueles 

números de sorte subsequentes ao número contemplado (53.269), quais sejam, 

53.270, 53.271, 53.272, 53.273, e assim sucessivamente. Conforme o exemplo 

acima referente ao exemplo A o número 53.269 ganharia a viagem e os 

subsequentes citados ganhariam os kits de piscina. A mesma regra será válida 

para os demais sorteios. 

3. Caso não tenha sido distribuído o cupom com a letra e número idêntico ao 

encontrado no critério/combinação acima, será ganhador do prêmio o portador 

do cupom distribuído com o número imediatamente superior e na falta deste, ao 

imediatamente anterior. 

4. Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer em alguma da(s) 

data(s) prevista(s), por qualquer motivo, será considerada para efeito de 

apuração do resultado desta promoção, a data da Extração da Loteria Federal 

subsequente. 

5. Os números da sorte/cupons serão distribuídos de forma aleatória e 

concomitante. 

Forma de divulgação do resultado e procedimento que será utilizado para 
notificar o(s) contemplado(s): O contemplado será comunicado do resultado 
via e-mail com a numeração sorteada, também será postado nas redes sociais 
e no site da Natos o nome, número sorteado e cidade dos ganhadores de cada 
mês. 
 
Os prêmios serão enviados até o endereço do contemplado ou via e-mail, onde 

estaremos entrando em contato com o cliente para confirmação de envio e 

entrega. 

Os prêmios serão entregues sem qualquer tipo de ônus, em até 30 (trinta) dias 

após a data de apuração, conforme artigo 5°, do Decreto nº 70.951/72. 

Divulgação da Campanha:  

 

 redes sociais dos empreendimentos; 

 e-mail marketing; 

 site www.gruponatos.com.br ; 

 

Declaração do prazo de caducidade do direito aos prêmios:  

De acordo com o art. 6º do Decreto 70.951, de 1972, o prêmio sorteado, 

ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado 

no prazo de cento e oitenta 180 dias, contados, respectivamente, da data 

do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo 

da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor 

correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao Tesouro 

Nacional, como renda da União, no prazo de dez dias. 

Os participantes concordam em ceder neste ato, gratuitamente, os direitos de 

uso do seu nome, imagem e voz à Promotora, em quaisquer mídias físicas ou 



eletrônicas, tais como, mas não se restringindo a, DVD, revistas, jornais, website, 

newsletter, redes sociais, TV aberta ou fechada, rádio, entre outras mídias 

existentes, ou que venham a ser criadas, sem restrição de frequência, para uso 

institucional ou comercial, exclusivo dessa Promoção, pelo período de 12 (doze) 

meses a contar do final da Promoção sem que isso implique qualquer tipo de 

pagamento ou ônus pela Promotora. 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, 

preliminarmente, dirimidas pela promotora e, posteriormente, submetidas à 

CAIXA ou, conforme o caso, à SEAE/MF. 

Os Órgãos Locais de Defesa do Consumidor receberão as reclamações 

devidamente fundamentadas. 

Disposições Gerais: 

Central de Atendimento e Dúvidas:  

 E-mail: atendimento@gruponatos.com.br; 

 Goiânia: (062) 3952 9100 – WhatsApp (062) 99618 7396; 

 São Paulo: (011) 3014 3007; 

 Interior de São Paulo: (017) 3511 9000 – (019) 3514 0000  

     (015) 3141 0550. 

 

O Grupo Natos desenvolve Incorporações Imobiliárias de Resorts na 

modalidade de uso compartilhado, com foco na realização do sonho de uma 

casa de férias, onde para nós, o mais importante é proporcionar experiências 

únicas de qualidade de vida aos nossos clientes. Tal realização é facilitada 

devido a divisão do apartamento em frações iguais e sua utilização é norteada 

por um regulamento específico por semanas de uso, mundialmente conhecido 

como Fractional.  

O Fractional usa o conceito de multipropriedade. Ou seja, várias pessoas 

possuem um mesmo imóvel. A fração ideal de cada um, porém, não é medida 

em ÁREA ou em UNIDADE, mas sim em TEMPO. Assim, ele possui o imóvel 

inteiro por um período determinado de tempo a cada ano. 

 

 


