
DOOU, GANHOU! 
 

 
1. O presente regulamento, tem a finalidade de disciplinar a promoção de Natal 

“Doou, Ganhou” realizada pelo FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA 
COLETIVAS DO SHOPPING DA ILHA, localizado na Avenida Daniel de La 
Touche, nº 987, Cohama, São Luís/MA, válida na cidade de São Luís/MA. 
 

2. A Promoção consiste na disponibilização aos frequentadores do Shopping da 
Ilha da possibilidade de adquirir um 01 (um) livro de colorir licenciado/oficial dos 
personagens do Cartoon Network, através de uma doação feita ao projeto 
Q’ALEGRIA do Hospital do Câncer Aldenora Bello.  
 

3. A participação nesta promoção é voluntária e poderão participar da promoção de 
Natal “Doou, Ganhou!” qualquer pessoa física, maior de 18 anos, residente e 
domiciliada em território nacional, que adentrar nas instalações do Shopping da 
Ilha, das 10h do dia 17 de novembro de 2017 até às 17h do dia 31 de dezembro 
de 2017, ou enquanto durarem os estoques de brindes.  
 

4. Para participar da promoção, o participante deverá se apresentar no balcão de 
trocas, localizado no piso L2 do Shopping da Ilha, apresentar os seus dados 
pessoais (nome, endereço, CPF, RG, data de nascimento, telefones e e-mails) 
para realização do cadastro, doar o valor de R$10,00 (dez reais) e ganhar 01 
livro de colorir licenciado/oficial dos personagens do Cartoon Network. 
 

5. Cada doação será feita no valor de R$ 10,00 (dez reais) que será utilizado da 
seguinte forma: 50% (R$5,00 – cinco reais)  será utilizado para cobrir parte das 
despesas com brinde e mecânica da promoção e 50% (R$5,00 – cinco reais) 
será doado integralmente para o Hospital do Câncer Aldenora Bello.  
 

6. O objetivo da campanha é arrecadar R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor 
necessário para viabilizar a implantação de uma nova metodologia de 
humanização no tratamento de quimioterapia Infanto-Juvenil – o projeto Q-
Alegria. 
 

7. O projeto Q’Alegria já foi implantado em 5 estados do Nordeste (Ceará, Piauí, 
Alagoas, Paraíba e Pernambuco), trata-se de uma metodologia de tratamento 
inovador que visa proporciona uma melhor qualidade no tratamento infanto-
juvenil seja nas seções de quimioterapia, hemodiálise e em tantas outras em que 
pode ser aplicado. Uma ação inovadora, um novo espaço com uma nova 
nomenclatura: Q’ALEGRIA! O valor total do projeto é de R$270.000,00 
(duzentos e setenta mil reais), sendo que o Hospital já viabilizou R$220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais), faltam R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para tornar 
este sonho realidade e ajudar centenas de crianças a ter tratamento mais 
humanizado, o que potencializa a possibilidade de sucesso do tratamento. 

 



8. Cada unidade de tratamento humanizado contempla os seguintes 
equipamentos: I. Mesa flex, com regulagem de extensão 
para suporte de tablets, livros, papeis para desenhos e 
afins permitindo em especial aos adolescentes uma 
conexão com o mundo externo; II. Suporte frontal de TV 
para acesso a canais televisivos e uso de jogos 
eletrônicos; III. Suporte lateral para equipamentos de 
DVD e/ou jogos eletrônicos, controles, fone de ouvido 
individual proporcionando maior conforto e privacidade; 

IV. Suporte superior para pontos de iluminação em LED. O sistema de luz 
individual permite que seja direcionado o foco quando em atividade de leitura ou 
desenho, por exemplo além de possibilitar o seu uso na cromoterapia, pois 
proporciona o relaxamento ou estimula o sentido de acordo com a cor utilizada. 
 

9. Será possível participar da promoção de Natal “Doou, Ganhou!” no Shopping da 
Ilha durante o período desta campanha (item 2), ou enquanto durarem o 
estoque de brindes.  
 

10. Não há restrição do número de doações por participante da promoção de Natal 
“Doou, Ganhou” do Shopping da Ilha. 
 

11. Para efeito de doação/troca de brindes, deverá ser respeitado o horário de 
funcionamento do Shopping da Ilha, que é de segunda a sábado de 10h às 22h 
e domingo das 14h às 20h, as datas e horários especiais serão informados pela 
administração do Shopping sem aviso prévio. 
 

12. Será considerada finda a promoção, ao final do período promocional 
referido no item 2 supra ou no término dos estoques em qualquer tempo.  
 

13. No caso do término dos brindes durante o período da promoção, a mesma 
será considerada encerrada automaticamente, não havendo, sob nenhuma 
hipótese, reposição por outro produto ou qualquer outra forma de 
compensação.  
 

14. Estarão disponíveis no Shopping  da Ilha 10.000 (dez mil) unidades de Livros de 
Colorir dos personagens do Cartoon Network (Hora de Aventura - Uma terra 
sinistra - Cod. Barras: 9788538065319 – 1500 unidades; Hora de Aventura - No 
reino das princesas - Cod. Barras: 9788538066354 – 1651 unidades;  Hora 
de Aventura - 365 atividades e desenhos para colorir - Cod. Barras: 
9788538068181 – 1500 unidades; Hora de Aventura - Cores da hora! - Cod. 
Barras: 9788538065739 – 349 unidades; Hora de Aventura - Reinos e lugares 
sinistros - Cod. Barras: 9788538064985 – 1000 unidades; Hora de Aventura - 
Cores da hora! - Cod. Barras: 9788538065739 – 1000 unidade; Ben 10 - Cores 
alienígenas - Cod. Barras: 9788538066774 – 1500 unidades; Ben 10 - 365 
atividades e desenhos para colorir - Cod. Barras: 9788538068167 – 1500 
unidades). 

 
15. Aqueles que infringirem o aqui disposto poderão ser acionados, judicial ou 

extrajudicialmente, pelo promotor da campanha.  
 

16. A Promoção 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 e suas 
regulamentações. 

 
17. Esta promoção é uma ação mercadológica caracterizada como ação de valor 

agregado, sem qualquer modalidade de sorte, aberta ao público frequentador do 
SHOPPING DA ILHA.  
 

18. É de responsabilidade da(o) participante, no ato do recebimento, conferir a 
quantidade e integridade do brinde recebido. Posteriormente não será aceita a 
troca e/ou substituição por outro brinde de qualquer natureza, ou conversão do 
brinde em dinheiro conforme o Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72.  
 

19. A participação nesta promoção não gerará aos consumidores nenhum outro 
direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste 
regulamento.  
 

20. A simples participação nesta Campanha significa que o participante conhece e 
aceita plenamente todas as normas expressas no presente regulamento e aceita 
fornecer os dados cadastrais a empresa promotora, bem como autoriza o 
Shopping a promover a divulgação do nome e imagem dos participantes, além 
do uso de seus dados pessoais para efeito de marketing de relacionamento. 
 

21. Esta promoção, assim como seu regulamento poderá ser alterado, suspensa ou 
cancelada pelo Shopping, mediante simples aviso, por motivo de força maior ou 
por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da 
empresa promotora e que comprometa o regular andamento da promoção, de 
forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como 
originalmente planejado. 

 
22. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca de São Luís/MA para solução de 

quaisquer questões referentes ao regulamento da presente promoção. 
 
23. Empresa Promotora: 

Fundo de Promoção e Propaganda Coletivas do Shopping da Ilha 
CNPJ/MF: 16.739.911/0001-75 
Endereço: Av. Daniel de La Touche, nº 987, Cohama, São Luís/MA, CEP: 
65.074-115, Fone: (98) 3311 8323. 
 


