
“VOCÊ NO DESFILE DA CAVALERA” 

 

1. DESCRIÇÃO DO DOOU, GANHOU - VOCÊ NO DESFILE DA CAVALERA 

 

1.1. Esta ação é instituída aos moldes da modalidade “Comprou, Ganhou”, adaptada para 

“Doou, Ganhou, realizada pela K2 Comercio de Confecções Ltda. (Cavalera), com sede à 

Rua Bom Pastor nº1305, Ipiranga/SP, CEP: 04203-051 inscrita no CNPJ sob nº 

02.220.900/0001-70. 

1.2. O Doou, Ganhou será válido para os consumidores Cavalera, pessoas-físicas, que 

possuam 18 (dezoito anos) ou mais até a data de encerramento da presente ação, que já 

possuem ou que realizem o cadastro em uma das lojas Cavalera. 

2. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Para participar do Doou, Ganhou, basta que o Participante faça a doação de 1 (um) a 4 

(quatro) livros, em bom estado de conservação, depositando-os em uma das 10 (dez) lojas 

Cavalera participantes, relacionadas abaixo: 

 

OSCAR FREIRE - FLAGSHIP & BARBEARIA   

RUA OSCAR FREIRE, 1102 - CERQUEIRA CÉSAR 

TELEFONE LOJA:  55 11 3063-5700 

TELEFONE BARBEARIA: 55 11  3083-5187 

E-MAIL: OSCARFREIRE@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FILIAL 
 

SHOPPING ANÁLIA FRANCO 

AVENIDA REGENTE FEIJÓ, 1.739 - PISO LÍRIO – TATUAPÉ 

TELEFONE: 55 11 2268-1869 

E-MAIL: ANALIAFRANCO@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FILIAL 
 

SHOPPING CENTER NORTE   

TRAVESSA CASALBUONO, 120 - VILA GUILHERME 

TELEFONE: 55 11 2089-0465 

E-MAIL: CENTERNORTE@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FILIAL 
 

SHOPPING CIDADE SÃO PAULO 

AVENIDA PAULISTA, 1.230 - 2º PISO - BELA VISTA 

TELEFONE: 55 11 94515-7484 

E-MAIL: CIDADESAOPAULO@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FILIAL 
 

SHOPPING ELDORADO 

AVENIDA REBOUÇAS, 3.970 - 1º PISO - PINHEIROS 

TELEFONE: 55 11 2197-6084 

E-MAIL: ELDORADO@CAVALERA.COM.BR 
TIPO: FILIAL 
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SHOPPING HIGIENÓPOLIS   

AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 618 - PISO PACAEMBU - HIGIENÓPOLIS 

TELEFONE: 55 11 3825-3471  

E-MAIL: HIGIENOPOLIS@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FILIAL 
 

SHOPPING IBIRAPUERA   

AVENIDA IBIRAPUERA, 3.103 - PISO MOEMA - MOEMA 

TELEFONE: 55 11 5533-9127 

E-MAIL: IBIRAPUERA@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FILIAL 
 

MORUMBI SHOPPING   

AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 1.089 - PISO TÉRREO - VILA GERTRUDES 

TELEFONE: 55 11 5189-4982 

E-MAIL: MORUMBI@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FILIAL 
 

CAMPINAS | SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS 

AVENIDA IGUATEMI, 777 - 2º PISO - VILA BRANDINA 

TELEFONE: 55 19 3254-2064 

E-MAIL: IGUATEMICAMPINAS@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FRANQUIA 
 

JUNDIAÍ | MAXÍ SHOPPING JUNDIAÍ 

AVENIDA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN, 6.000 - 1º PISO - VILA RIO BRANCO 

TELEFONE: 55 11 4522-6645  

E-MAIL: JUNDIAI@CAVALERA.COM.BR 

TIPO: FRANQUIA 
 

 

2.2. Para cada livro doado, o Participante receberá 1 (um) convite para assistir ao desfile 

Primavera/Verão 2017 da Cavalera, a ser realizado no dia 09/08/2016, às 20h, na casa de 

espetáculos Tom Brasil, sediado na Rua Bragança Paulista, 1281 - Santo Amaro, São Paulo 

- SP, 04727-002, limitado a 4 (quatro) convites por CPF. 

2.2.1. Os convites distribuídos por meio do presente Doou, Ganhou dão acesso ao setor 

Camarote (em Pé), conforme mapa abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A presente ação tem vigência no período compreendido entre 23/07/2016 a 02/08/2016 

ou enquanto durar o estoque de 600 (seiscentos) convites disponíveis, sendo limitados e 

divididos para cada uma das lojas participantes. 

3.2. Fica previamente determinado que as doações efetuadas antes ou após o período de 

participação do Doou, Ganhou serão prontamente desconsideradas para efeitos de 

recebimento dos convites. 

4. ENTREGA DOS CONVITES 

4.1. O recebimento dos convites será realizado simultaneamente à entrega do(s) livro(s) 

depositados em doação, na própria loja participante, condicionado à conferência e/ou 

realização do cadastro do participante, conforme previsto no item 1.2 do presente 

regulamento.  

4.2. Não será permitida a troca do convite por qualquer outro produto, bem ou serviço, 

tampouco sua conversão em dinheiro, ficando estabelecido que os convites serão entregues 

livres e desembaraçados de ônus aos Participantes. 

4.3. A responsabilidade da Realizadora em relação aos Participantes cessará com a entrega 

dos convites e a respectiva realização do evento/desfile. 

4.4. Caso ocorra o término dos convites a serem distribuídos no presente Doou, Ganhou 

antes do prazo previsto no item 3.1 do presente regulamento, a ação será automaticamente 

encerrada. 

5. DO DESTINO DAS DOAÇÕES 

5.1. Os livros arrecadados através da presente ação serão reunidos e entregues para 

instituição de caridade a ser escolhido pela Realizadora, em data e horário a serem 

agendados. 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1. Ao participar do presente Doou-Ganhou, nos termos deste Regulamento, os 

participantes reconhecem e aceitam expressamente que a Realizadora não é responsável, 

nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo de sua 

participação e/ou da eventual aceitação do convite.  

6.2. Os participantes autorizam à Realizadora (e terceiros por ela contratados), desde já, a 

veiculação de seu nome, imagem e som de voz na divulgação do presente Doou-Ganhou e 

seu resultado no Brasil e no exterior, bem como a divulgação de sua imagem captada 

durante o desfile, para divulgação deste evento, sem limite de tempo, para utilização em 

todas as mídias, incluídas, mas não limitadas a: Internet, TV (aberta e a cabo), em material 

impresso e em exposições, fotos, cartazes, filmes, spots em qualquer tipo de mídia e peças 

promocionais ou em quaisquer outros suportes e/ou meio de transmissão com ou sem 



provedor, não sendo devida qualquer remuneração aos Participantes, seja a que título for, 

se comprometendo o participante a assinar eventuais autorizações de uso de nome, imagem 

e som de voz, à critério da Realizadora. 

6.3. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de 

burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o Participante perderá o 

direito ao convite, sem prejuízo de qualquer outra medida que possa eventualmente tomada 

por parte da Realizadora. 

6.4. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Doou, Ganhou suspenso ou 

cancelado, bem como o respectivo desfile, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou 

por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da Realizadora, e 

que de alguma forma, comprometa sua realização da forma como originalmente planejado. 

6.5. Ficam os participantes, cientes, desde já, que não poderão utilizar-se de meios escusos 

para participar deste Doou,Ganhou e/ou de mecanismos que criem condições de 

participação irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de 

participação previstas neste regulamento, situações essas que, quando identificadas, serão 

consideradas como infração aos termos do presente regulamento, ensejando o impedimento 

da participação e/ou o imediato cancelamento da participação, sem prejuízo, ainda, das 

medidas cabíveis e/ou ação de regresso a ser promovida pelas Realizadoras em face do 

Participante infrator. 

6.6. Os casos omissos serão decididos pela Realizadora, sob seu exclusivo critério, em 

decisão irrecorrível. 

6.7. A Realizadora não se responsabiliza por qualquer motivo que inviabilize e/ou 

impossibilite a participação do Participante no evento, tais como, atrasos, condições 

climáticas, problemas com transporte, etc, não sendo devido ao Participante qualquer 

indenização, recompensa, crédito, bônus, ou qualquer outra forma de remuneração 

decorrente de sua não participação no evento. 

6.8. Não poderão participar deste Doou, Ganhou os sócios, funcionários, bem como seus 

familiares até 1º (primeiro) grau e cônjuges, da empresa Realizadora e, ainda, de quaisquer 

empresas diretamente envolvidas com esta ação e seus respectivos funcionários. 

6.9. Este Regulamento será divulgado no site http://www.cavalera.com.br/blog/ e outros 

meios a critério exclusivo da Realizadora.  

6.10. A participação neste Doou, Ganhou implica na aceitação total e irrestrita de todos os 

itens deste regulamento. 

6.11. Esta ação é realizada aos moldes da modalidade Comprou, Ganhou, adaptado para 

Doou, Ganhou e independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou 

operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no 

artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 

http://www.cavalera.com.br/blog/


6.12. Esta ação não é cumulativa com outras promoções. 


