
 

 

 

REGULAMENTO 
 

 

A PAMPILI PRODUTOS PARA MENINAS LTDA, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 56.794.084/0001-37, com 

sede na Rua 21 de Abril, nº 640, Bairro Jardim São Paulo, CEP 16203-902, na cidade 

de Birigui, Estado de São Paulo, neste ato denominada ORGANIZADORA, 

COMUNICA a todos que a partir do dia 12/01/2021 iniciará as inscrições para seleção 

de cinco embaixadoras do Movimento Mundo Melhor para ser Menina, a ser regido 

pelos dispositivos do regulamento abaixo citados. 

 
1. OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

1.1. O Movimento tem como objetivo selecionar cinco novas embaixadoras do 

Movimento Mundo Melhor para ser Menina, sendo uma de cada região (Centro-Oeste, 

Norte, Nordeste, Sul e Sudeste), com idade entre 06 a 12 anos. Assim como, 

incentivar a autoestima, autonomia e autoconfiança das meninas, por meio da dança, 

contribuindo com seu desenvolvimento para torná-las protagonistas, de forma que 

possam materializar o nosso propósito “Transformar o mundo em um lugar melhor 

para ser menina” e levar luz para o mundo com a música: Queremos Paz. 

1.2. Este Movimento tem caráter exclusivamente recreativo-cultural e gratuito, não 

estando sujeito, de forma alguma, a qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos do 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71, bem como, do artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 

1.3. A participação neste Movimento é voluntária e totalmente gratuita, não sendo 

necessária a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está 

condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ou valor, pelas participantes. 

1.4. A participação neste Movimento sujeita todas as participantes às regras e 

condições estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, a participante através de 

seu representante legal, no ato de seu cadastro, adere a todas as disposições, 

declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e 



 

 

totalmente, todos os itens deste Regulamento. Além disso, CONCORDA E ACEITA o 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ao selecionar o checkbox. 

 

2. REGRAS 

2.1. Meninas com idade entre 06 a 12 anos. 

2.2. Meninas que residam em território Nacional. 

2.3. Meninas que realizarem as postagens de vídeos utilizando um calçado Pampili 

(tênis, sandália, bota ou sapatilha) e seguindo todas as demais regras, 

conforme consta no item 3 deste regulamento. A postagem dos vídeos deve ser 

realizada no feed do  instagram, com as hastags #bmdmqueroparticipar e 

#mundomelhorparasermenina .  

2.4. As participantes devem utilizar a música oficial Queremos Paz - Banda Mundo da 

Menina; 

2.5. As participantes devem dançar a coreografia conforme orientado em vídeo de 

divulgação com Bia Guimarães. 

2.6. Ficam impedidos de participar deste Movimento todos os funcionários da 

ORGANIZADORA, as pessoas diretamente envolvidas neste Movimento, incluindo os 

componentes das Comissões de Avaliação e Julgadora, bem como, parentes de (até) 

segundo grau, sob pena de desclassificação e de responsabilização nos termos da 

Lei. 

 

3. COMO PARTICIPAR 

3.1. Para participar da primeira etapa do Movimento Mundo Melhor para ser Menina, 

é necessário gravar um vídeo com o trecho oficial da música “Queremos Paz”, 

seguindo a coreografia do vídeo Oficial de divulgação da Bia Guimarães (postado em 

nosso Instagram oficial @pampili_oficial), e postar nas redes sociais com as hastags 

#bmdmqueroparticipar #mundomelhorparasermenina no período de 12/01/2021 à 

31/01/2021. 

3.2. É imprescindível que o vídeo seja postado com a #bmdmqueroparticipar e 

#mundomelhorparasermenina, no período informado, com o trecho da música oficial 



 

 

disponibilizada para download, com a coreografia correta e que a conta de origem da 

postagem, seja pública. 

3.3. Ao postar o vídeo, seguindo todas as regras e com a hashtag, a participante 

deverá preencher o formulário de inscrição com: Nome Completo do responsável 

(Maior de 18 anos), nome da menina que será inscrita, data de nascimento da 

participante inscrita, E-mail, telefone e link para o vídeo. 

3.4. Para participar da segunda etapa do Movimento Mundo Melhor para ser Menina 

é necessário que a participante fique atenta as informações que serão disponibilizadas 

na landing page oficial, na data 26/01/2021 onde poderá fazer download da placa que 

deverá ser utilizada para ela escrever o seu desejo para um mundo melhor e realizar 

a postagem de uma foto no Instagram com a hashtag #mundomelhorparasermenina. 

3.5. A terceira etapa do movimento será realizada com a escolha de 100 meninas que 

tiveram maior número de curtidas em suas fotos no Instagram com a placa e o desejo 

de transformar o mundo. Sendo 20 meninas de cada uma das 5 regiões do Brasil: 

Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste.  

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA SEGUNDA E TERCEIRA ETAPA 

4.1. O Movimento pretende avaliar as habilidades e criatividade das participantes 

através da apresentação do cartaz com o seu desejo de transformar o mundo. 

4.1.1. As 20 fotos que tiverem maior número de curtidas, por região (Centro-Oeste, 

Norte, Nordeste, Sul e Sudeste), serão selecionadas para votação popular no 

instagram oficial da Pampili (@pampili_oficial). 

4.2. Para a atribuição da nota, serão avaliadas se todas as regras foram devidamente 

seguidas. 

4.3. Após a seleção das 20 meninas por região, será aberta votação popular em 

nossa página oficial do Instagram @pampili_oficial, para eleger uma embaixadora 

representante de cada região. 

 

5. PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO MOVIMENTO 

5.1. A premiação será realizada após a definição das cinco novas embaixadoras que 

irão compor o Movimento Mundo Melhor para ser Menina e será divulgada por uma 



 

 

live, no dia 31/03/2021 ás 19 horas, com apresentação ao vivo da música e 

coreografia. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Os casos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos pela 

Comissão Organizadora. 

6.2. Serão automaticamente desclassificados os vídeos com conteúdo ilegal, nocivo, 

doloso, ameaçador, ofensivo, calunioso, difamatório, desrespeitoso, infundado, 

discriminatório, criminoso, e/ou que deixem de atender critérios de veracidade; que 

assedie ou invada a privacidade alheia, seja vulgar, sexualmente explícito, obsceno, 

racial ou etnicamente ofensivo, ou, de qualquer outra forma, inaceitável por causar 

riscos ou danos de imagem, materiais ou morais à PAMPILI, seus empregados, 

qualquer um dos seus colaboradores ou terceiros. 

6.3. Ao enviar o vídeo e participar do movimento, a participante autoriza a utilização, 

de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome e imagem, em qualquer 

meio/veículo escolhido pela ORGANIZADORA, para divulgação deste Concurso ou 

de outras ações similares relacionadas a este Concurso, por período indeterminado, 

sem restrição de frequência, sem que isso lhe implique qualquer tipo de ônus. 

6.4. As condições do presente Regulamento estão sujeitas a alterações determinadas 

pelas autoridades governamentais. 

6.5. A ORGANIZADORA não será responsável por problemas, falhas ou mau 

funcionamento técnico de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou 

provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, nem por erro, 

interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto 

processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão 

imprecisa de inscrições ou a falha da ORGANIZADORA em recebê-las, em razão de 

problemas técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado ao Movimento, 

vírus, queda de energia, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros 

(hackers). 

6.5.1 Da mesma forma, o ORGANIZADORA não se responsabiliza pela ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior que possam impedir a participação. 



 

 

6.6. Estes termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil e fica eleito 

o Foro da Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

controvérsias deles decorrentes. 


