
 
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA ALPHABETO E PRO CRIANÇA CARDÍACA 
 
  

1- OBJETIVO: A campanha tem por finalidade promover a parceria entre a ALPHABETO e o PRO 
CRIANÇA CARDÍACA, instituição médica sem fins lucrativos, que atende crianças e 
adolescentes cardíacos carentes com consultas cardiológicas, procedimentos invasivos 
(cirurgias cardíacas, cateterismos - diagnóstico e terapêutico), além de ações assistenciais 
integradas. 

2- PERÍODO: De 01/04/2022 a 01/04/2023. 
3- SISTEMÁTICA A cada almofadinha “Dra. Rosinha” vendida nas lojas da rede Alphabeto 

(https://www.alphabeto.com/lojas), a marca doará 3 peças para o PRÓ CRIANÇA CARDÍACA ( 
https://www.procrianca.org.br/). 

4- Ao término do período da campanha, os dados serão planilhados, contabilizados e a 
Alphabeto enviará ao PRO CRIANÇA CARDÍACA, mediante nota fiscal, as peças doadas, o que 
se estima que ocorra até 10/03/2023.  

5- Realizada a doação, a ALPHABETO desonera-se de qualquer outra responsabilidade. Caberá 
ao PRO CRIANÇA CARDÍACA dar o destino às peças doadas, no cumprimento de seus objetivos 
institucionais. 

6- As peças doadas terão marcação especial na etiqueta e não estarão sujeitas a qualquer tipo 
de troca/devolução. 

7- A participação é voluntária e de livre acesso a todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, 
que adquirirem a almofadinha “Dra. Rosinha” nas lojas da rede, no período da campanha, o 
que implicará aceitação total e irrestrita de todas as condições do presente regulamento.  

8- Esta campanha não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de prêmios 
dispostas na Lei nº. 5.769/71, no Decreto nº. 70.951/72 e respectiva regulamentação, não se 
sujeitando, portanto, aos seus termos, inclusive no que se refere à necessidade de obtenção 
de autorização prévia.  

9- Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento (casos 
omissos) serão julgados e decididos por comissão especial da ALPHABETO. 

10- Este regulamento será disponibilizado para qualquer tipo de consulta, no site 
www.alphabeto.com 
 
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021. 
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