
 

Termos e Condições 

Programa #TogetherWeAre10 #JuntosSomos10 

O programa de doações #TogetherWeAre10 (“o Programa”), também conhecido como 

#JuntosSomos10, em português, é promovido pela Mastercard International Incorporated 

(“Mastercard”) para aumentar a conscientização e levantar recursos financeiros para o Programa 

Mundial de Alimentos (“WFP”) e pela Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. (“Mastercard 

Brasil”) em patrocínio à Associação Comitê Rio da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela 

Vida (“Ação da Cidadania”), por meio de três métodos distintos de participação, a saber: (i) a 

participação de usuários do Twitter, Facebook e Instagram; e(ii) a doação por meio do sítio do WFP na 

internet, usando um cartão de crédito de bandeira Mastercard emitido no Território; e, 

exclusivamente para o Brasil, (iii) o patrocínio da Mastercard Brasil à Ação da Cidadania para incentivar 

doações de refeições.. 

A Mastercard International Incorporated é uma corporação constituída sob a legislação do Estado de 

Delaware, Estados Unidos da América, com endereço à 2000 Purchase St, Purchase, NY 10577, Estados 

Unidos (“Mastercard”). 

A Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., é uma sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 20o andar, 

Crystal Tower, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) 

sob nº 05.577.343/0001-37 (“Mastercard Brasil”); 

O Programa Mundial de Alimentos é uma organização humanitária internacional estabelecida por 

resoluções conjuntas da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Conferência da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), com sede à Via Cesare Giulio Viola, 68/70 

Parco de Medici, Roma 00148, Itália (“WFP”), cuja missão é combater a fome. O WFP oferece 

assistência alimentar em emergências e trabalha com comunidades em todo o mundo para melhorar 

condições de nutrição. 

O WFP usará esta doação da Mastercard para oferecer refeições escolares por meio de seu Programa 

de Refeições Escolares. Para mais informações sobre este programa do WFP, acesse 

http://www.wfp.org/school-meals. Os Termos de Uso do WFP podem ser acessados em 

http://wfp.org/terms. 

O WFP não endossa qualquer produto ou serviço. 

A Associação Comitê Rio da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, é registrada no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda e reconhecida por Utilidade Pública 

Federal pela portaria de n.º 1.099 de 2000 e também na esfera Municipal pelo Decreto Lei 2.128 de 

2000, com sede na Av. Barão de Tefé, n.75, bairro Saúde, Rio de Janeiro, RJ, CEP20.220-460 (“Ação da 

Cidadania”), cuja missão é reverter todo o valor em dinheiro doado em aquisição de 

alimentos/refeições para as campanhas da Ação da Cidadania. 

A Ação da Cidadania usará o patrocínio da Mastercard para oferecer refeições para as crianças 

brasileiras por meio de seu Programa de Refeições Infantis. Para mais informações sobre este 

programa da Ação da Cidadania, acesse http://www.acaodacidadania.com.br/.  

http://www.wfp.org/school-meals
http://wfp.org/terms
http://www.acaodacidadania.com.br/


 

Enquanto possível de acordo com a legislação, a Mastercard, a Mastercard Brasil e as agências 

envolvidas no Programa não serão responsabilizadas por quaisquer perdas ou danos decorrentes de 

assuntos relacionados ao Programa. 

 

Mecanismo do Programa e formas de participação 

O Programa se aplica aos seguintes países e territórios (o “Território”): Argentina, Uruguai, Paraguai, 

Brasil, Chile, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Bolívia, 

Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Anguilla, Antígua, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, 

Bermuda, Ilhas Cayman, Guiana Francesa, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinica, Suriname, Trinidad & 

Tobago, República Dominicana; exceção feita no que tange à Ação da Cidadania, que será realizado 

exclusivamente no Brasil. 

As formas de participação são as seguintes: 

A)  REDES SOCIAIS 

Durante o período entre os dias 10 de abril de 2018 e 31 de julho de 2018, ou até que seja atingido o 

valor máximo de doações equivalente a US$ 75.000 ou 300.000 refeições escolares (US$ 0,25 por 

refeição), o que ocorrer primeiro, a Mastercard doará ao WFP o equivalente a uma (1) refeição escolar 

a cada vez que um usuário compartilhar uma postagem ou fizer um comentário usando as hashtags 

#TogetherWeAre10 ou #JuntosSomos10 no Facebook, Twitter ou Instagram, sob os termos dispostos 

abaixo.  

Esta campanha não é direcionada aos cidadãos dos Estados Unidos da América ou de qualquer 

localidade fora do Território. 

Qualquer usuário do Twitter ou Instagram ou Facebook no Território pode participar no Programa.  

Para o Twitter e Instagram, o usuário deve fazer uma postagem incluindo as hashtags 

#TogetherWeAre10 ou #JuntosSomos10. 

No Facebook, o usuário deve postar a hashtag #TogetherWeAre10 ou #JuntosSomos10 em um 

comentário sob a postagem específica promovida pela Mastercard em uma das páginas públicas da 

companhia para a América Latina:  

MastercardPeru https://www.facebook.com/MasterCardPeru 

MastercardCaribe https://www.facebook.com/mastercardcaribe 

MastercardLAC https://www.facebook.com/mastercardlac/  

MastercardColombia https://www.facebook.com/MasterCardColombia 

MastercardChile 
https://www.facebook.com/MasterCardChile 

MastercardMexico https://www.facebook.com/MasterCardMexico  

MastercardVenezuela https://www.facebook.com/MasterCardVenezuela 

MastercardArgentina https://www.facebook.com/MasterCardArgentina 

MastercardBrasil https://www.facebook.com/MasterCardBrasil 

MastercardUruguay http://www.facebook.com/MasterCardUruguay  

MastercardCentroamerica https://www.facebook.com/MastercardCentroamerica/ 

https://www.facebook.com/MasterCardPeru
https://www.facebook.com/mastercardcaribe
https://www.facebook.com/mastercardlac/
https://www.facebook.com/MasterCardColombia
https://www.facebook.com/MasterCardMexico
https://www.facebook.com/MasterCardVenezuela
https://www.facebook.com/MasterCardArgentina
https://www.facebook.com/MasterCardBrasil
http://www.facebook.com/MasterCardUruguay


 

MastercardLAC https://www.facebook.com/mastercardlac/ 

Hashtags compartilhadas em páginas pessoais do Facebook não serão consideradas para a doação da 

Mastercard ao WFP. 

Todas as postagens ou comentários devem ser públicas e feitos a partir de um perfil público para que 

a postagem ou comentário contendo as hashtags #TogetherWeAre10 ou #JuntosSomos10 sejam 

válidos para a doação da Mastercard ao WFP. 

A Mastercard não endossa, promove, incentiva ou participa de qualquer maneira em conteúdos 

inapropriados, conforme definidos abaixo (“Conteúdo Inapropriado”). Em relação ao Programa, a 

Mastercard exige que as hashtags #TogetherWeAre10 ou #JuntosSomos10 não sejam usadas junto a 

qualquer Conteúdo Inapropriado, que é definido como sendo qualquer postagem ou comentário que: 

 Promova racismo, intolerância, ódio ou agressões físicas de qualquer natureza a quaisquer 

grupos ou indivíduos; 

 Defenda o assédio ou intimidação de outra pessoa; 

 Exija dinheiro de outros usuários do Programa ou se constitua em outra forma de fraude 

contra os mesmos; 

 Envolva a transmissão de “lixo eletrônico”, “correntes”, ou mensagens em massa não-

solicitadas ou “spam” (ou “spamming”, “phishing”, “trolling” ou atividades similares); 

 Promova informações falsas ou enganosas, promova atividades ilegais ou condutas 

difamatórias ou caluniosas ou de alguma forma censuráveis; 

 Promova a cópia ilegal ou não autorizada do trabalho autoral de outras pessoas, como 

oferecer programas de computador piratas ou links para os mesmos, oferecer informações 

para contornar proteções contra cópias presentes em equipamentos eletrônicos, ou oferecer 

imagens, áudio ou vídeo piratas, assim como links para imagens, áudio ou vídeo piratas; 

 Contenha vídeo, áudio, fotografias ou imagens de outra pessoa sem seu consentimento (ou, 

no caso de um menor, sem a permissão e consentimento do guardião legal do menor); 

 Contenha páginas restritas ou com acesso protegido por senha, ou páginas ou imagens ocultas 

(não linkadas a partir de uma outra página acessível); 

 Ofereça matéria contendo a exploração de pessoas em caráter sexual, violento ou de outra 

forma ilegal, ou solicite informações pessoais de qualquer pessoa menor de 18 anos de idade; 

 Ofereça instruções sobre a prática de atividades ilegais como a confecção ou compra de 

armamento ou drogas ilegais, a violação da privacidade de terceiros ou o oferecimento, 

disseminação ou criação de vírus de computador; 

 Contenha vírus, robôs, bombas-relógio, cavalos de troia, cancelbots, worms ou outros 

códigos, componentes ou equipamentos disruptivos; 

 Busque assumir a identidade de qualquer pessoa ou entidade, ou procure representar 

afiliação ou conexão enganosa com os mesmos; 

 Ofereça informações ou dados cuja divulgação seja proibida soba legislação vigente ou sob os 

termos de relações contratuais ou fiduciárias (como informações privilegiadas, proprietárias 

ou confidenciais); 

 Prejudique o fluxo normal do diálogo, provoque o rolamento de uma tela em velocidade acima 

da capacidade de digitação os usuários, ou que de outra forma afete negativamente a 

capacidade dos usuários em participar de conversas em tempo real; 



 

 Solicite senhas ou informações pessoais de outros usuários para fins comerciais ou ilegais, ou 

dissemine informações pessoais sem autorização; ou 

 Publique ou promova atividades comerciais e/ou de vendas sem o prévio consentimento por 

escrito da Mastercard, tais como concursos, sorteios, trocas, anúncios ou esquemas de 

pirâmide. 

 

A Mastercard reserva-se o direito de desconsiderar, para fins do Programa, qualquer conteúdo 

considerado, a seu exclusivo critério, como Conteúdo Inapropriado.  

Conteúdo gerado pelos usuários nas redes sociais e nos Canais Mastercard 

 

A seu exclusivo critério, a Mastercard pode escolher postagens ou comentários relacionados ao 

Programa para promover o Programa ou para quaisquer atividades promocionais ou de marketing 

relacionadas à marca Mastercard. A Mastercard somente utilizará postagens ou comentários 

relacionados ou Programa com o consentimento expresso e explícito do usuário ou de seu 

representante legal. Caso a Mastercard deseja utilizar uma postagem ou comentário feito como parte 

do Programa, a Mastercard entrará em contato com o usuário por meio de mensagem privada na 

plataforma da rede social em questão. 

 

A Mastercard, a seu exclusivo critério, decidirá quais postagens ou comentários deseja compartilhar, 

e a Mastercard reserva-se o direito de não utilizar ou compartilhar postagens incluindo imagens nas 

quais apareçam mais de uma pessoa, ou postagens ou comentários que, a seu exclusivo critério, sejam 

consideradas pela Mastercard como sendo Conteúdo Inapropriada, conforme definido acima. 

B)  DOAÇÕES DE USUÁRIOS NO SÍTIO DO WFP NA INTERNET 

Durante o período entre os dias 10 de abril de 2018 e 31 de julho de 2018, ou até que seja atingido o 

valor máximo de doações equivalente a US$ 75.000 ou 300.000 refeições escolares (US$ 0,25 por 

refeição), o que ocorrer primeiro, a Mastercard doará ao WFP o valor equivalente a dez (10) refeições 

escolares (US$ 0,25 por refeição ou US$ 2,50 a cada 10 refeições) para cada doação/transação feita 

em favor do WFP com um cartão de crédito de bandeira Mastercard emitido no Território no sítio 

https://cbn.wfp.org/Mastercard. Esta campanha não é direcionada aos cidadãos dos Estados Unidos 

da América ou de qualquer localidade fora do Território. Portanto, doações feitas nos Estados Unidos 

da América não terão contrapartida da Mastercard.  

O usuário poderá escolher o valor de sua doação em cada transação ao registrar-se pelo sítio 

https://cbn.wfp.org/Mastercard. 

Resumo do Calendário de Doações:  

 

Campanha Período  Máximo  

A) REDES SOCIAIS 10 de abril de 2018 a 31 de julho 

de 2018 

US$ 75.000 



 

B)  DOAÇÕES DE USUÁRIOS NO SÍTIO DO 

WFP NA INTERNET 

10 de abril de 2018 a 31 de julho 

de 2018 

US$ 75.000 

 

C)  PATROCÍNIO PARA AÇÃO DA CIDADANIA  

Resumo do Calendário de Doações:  

 

Campanha Período  Máximo  

i) Road Trip do Bandeirão 10 de abril de 2018 a 25 de maio 

de 2018 

R$ 90.000 

ii) Doações de usuários no site da Ação 

da Cidadania  

10 de abril de 2018 a 31 de 

dezembro de 2018 

R$ 500.000* 

iii) 3a fase a ser anunciada  Datas a serem anunciadas R$ 500.000* 

* O valor total do patrocínio, considerando as campanhas i) Road Trip do Bandeirão, ii)  Doações de 

usuários no site da Ação da Cidadania e iii) 3a fase a ser anunciada não excederá, em nenhuma 

circunstancia, o valor máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  

i) PATROCÍNIO PARA INCENTIVAR AS DOAÇÕES DE USUÁRIOS NO SÍTIO DA AÇÃO DA CIDADANIA NA 

INTERNET 

Durante o período entre os dias 10 de abril de 2018 e 31 de dezembro de 2018, ou até que seja 

atingido o valor máximo do patrocínio, a Mastercard doará a Ação da Cidadania o valor equivalente a 

dez (10) refeições infantis (R$ 1,00 por refeição) para cada doação/transação feita por apoiadores 

individuais em favor da Ação da Cidadania, independente do valor. O patrocínio da Mastercard Brasil 

estará condicionado ao pagamento da doação de apoiadores individuais com cartão de crédito de 

bandeira Mastercard emitidos no Brasil por meio do  no site https:// 

www.juntosomos10.acaodacidadania.org.br. Esta campanha não é direcionada aos cidadãos dos 

Estados Unidos da América ou de qualquer localidade fora do Território. Portanto, o patrocínio da 

Mastercard Brasil destina-se a incentivar apenas doações feitas por apoiadores individuais com 

cartões emitidos no Brasil, de modo que doações feitas no exterior – inclusive nos Estados Unidos da 

América - não terão contrapartida da Mastercard. O usuário poderá escolher o valor de sua doação 

em cada transação ao se registrar pelo site https:// www.juntosomos10.acaodacidadania.org.br. 

ii) “ROAD TRIP” DO BANDEIRÃO  

Durante o período de 10 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, ou até que seja atingido o valor 

máximo do patrocínio, a Mastercard patrocinará a Ação da Cidadania mediante o pagamento do valor 

equivalente a dez (10) refeições infantis (R$ 1,00 por refeição ou R$ 10,00 a cada 10 refeições) a cada 

quilometro percorrido do Road Trip do Bandeirão (abaixo definido)(, limitado ao valor total de R$ 

90.000.000 (noventa mil reais).  

O Road Trip do Bandeirão é uma iniciativa de marketing que promoverá a viagem de uma Bandeira 

Gigante para cinco regiões do Brasil (Centro, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul). O Bandeirão foi 

estendido pela primeira vez em um evento público em São Paulo, na av. Paulista, no dia 25/03/2018, 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__juntosomos10.acaodacidadania.org.br&d=DwMFaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=vRnIrXI9SerOAWFm6xO8dCbdmD3bp8VJatSPEMLf6uA&m=ssky4570rBe5_zygpSl0_diH4qo2ig-5DbSPydxo5dA&s=h_MK2anid2FTC8xrUOsOref53hPVLyyeq_pKdUVNz60&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__juntosomos10.acaodacidadania.org.br&d=DwMFaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=vRnIrXI9SerOAWFm6xO8dCbdmD3bp8VJatSPEMLf6uA&m=ssky4570rBe5_zygpSl0_diH4qo2ig-5DbSPydxo5dA&s=h_MK2anid2FTC8xrUOsOref53hPVLyyeq_pKdUVNz60&e=


 

e agora ele será dividido para visitar cinco cidades brasileiras, cada pedaço será monitorado por um 

GPS. Confira o itinerário do Bandeirão seguindo o perfil da Mastercard no Instagram 

@mastercardbrasil. Ao final da Road Trip do Bandeirão, os pedaços serão costurados para que o 

Bandeirão retorne ao seu tamanho original para ser entregue a Seleção Brasileira. O valor do 

patrocínio será apurado pela Mastercard mediante o equipamento GPS, a fim de converter cada 

quilômetro percorrido em refeições para as Ação da Cidadania. 

Impostos 

Sua participação no presente Programa é voluntária, e a Mastercard não oferece recibos para 

deduções de impostos relacionados a sua participação neste programa, uma vez que todas as doações 

serão feitas pela Mastercard. A Mastercard não se envolve e não se responsabiliza por quaisquer 

deduções de impostos realizados em seus respectivos países por participantes do Programa, nem 

garante a legalidade ou validade de tais deduções de impostos. 


