
 
Para usufruir do desconto, todas as pessoas interessadas deverão: (I) imprimir o cupom de desconto que estará 

disponível gratuitamente no site diariogaucho.com.br/promoções ou recortar o cupom veiculado no jornal Diário 

Gaúcho entre os dias 02 a 21 de dezembro de 2019 , (II) levar o cupom em um dos pontos de troca, e (III) pagar a 

importância, de R$27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) ou R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), de 

acordo com modelo escolhido. Cumpridos todos esses itens, o participante terá direito a receber o desconto em 01 

(um) brinquedo da marca Xalingo. A troca dos brinquedos Xalingo é limitada a 3 unidades de cada referência por CPF 

do estoque disponível de: 

 

REF DESCRITIVO  UNIDADES PREÇO 

1169.8 Hiper Massa Biscoito 2500 R$ 27,90 

0556.5 Quadrante X Última Fronteira 1300 R$ 27,90 

0379.8 Fadas Pet Diamante 1100 R$27,90 

0521.0 Hiper Brincando de Engenheiro 1000 R$ 39,90 

1185.4 Dragão da Noite 1100 R$39,90 

0510.9 Navio Piratas 129 pçs 2000 R$39,90 

 

Os pontos de venda participantes são:  

09 a 21.12 – das 10h às 22h 

Em Porto Alegre na  

1) Livraria Cameron MegaStore - Av.Assis Brasil, 2611 - 3º andar (Bourbon Shopping Wallig); 

2) Livraria Cameron – Av. Ipiranga 5200 (Bourbon Ipiranga);  

Em Canoas na  

3) Livraria Cameron – Avenida Farroupilha, 4545, loja 3.005 - Mal. Rondon (ParkShoppingCanoas);  

 

De 09 a 13.12 e de 16 a 20.12 (segunda-feira à sexta-feira) – das 8h às 14h:  

Em Pelotas na 4) Av. Fernando Osório, 20 sala 15ª;  

Em Santa Cruz do Sul na 5) Rua Gaspar Bartholomay, 333;  

Em Lajeado na 6) Rua Emilio Veit, 321 Bairro Alto do Parque; 

 

Os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro nas cidades de Lajeado, Pelotas e Santa Cruz do Sul ou, também, 

no cartão nos pontos de venda de Porto Alegre e Canoas. 

 
Os interessados poderão realizar a troca do cupom pelo brinquedo de sua escolha nos pontos de venda indicados, 

juntamente com o pagamento do valor referido, no período de 09 de 21 de dezembro de 2019, de acordo com a 

disponibilidade de estoque de cada ponto de venda. 

 

Em caso de defeito de fabricação nos brinquedos Xalingo, o participante deverá entrar em contato com o fabricante 

em telefone de contato presente na embalagem do brinquedo (sac@xalingo.com.br). 

 

O jornal Diário Gaúcho reserva-se o direito de alterar o cronograma de venda a sua exclusiva conveniência. 

 

Para esclarecer eventuais dúvidas, os participantes poderão entrar em contato, no horário comercial, pelo telefone 

(51) 3218.1600. 

 

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e decididas de forma 

soberana e irrecorrível pelo Diário Gaúcho. 

Porto Alegre, 21 de novembro de 2019. 


