
 

 

 
Regulamento da Campanha: 

“Desafio Global Money Week” 

 

A campanha “Desafio Global Money Week” é uma iniciativa da Fundação Vale 

do Rio Doce de Seguridade Social – doravante denominada simplesmente 

Valia, que ocorrerá durante os dias 29/03/2021 e 02/04/2021. 

 

DA ELEGIBILIDADE E DO OBJETO  

 

Art. 1º - São elegíveis todas as pessoas que responderem no post feed do 

Instagram à pergunta “QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS AO POUPAR?”, marcando o 

@ de 2 amigos/familiares, entre os dias 29/03/2021 e 02/04/2021. 

 

Art. 2 º - O objeto desta campanha consiste em concorrer ao sorteio do livro 

“Como falar de dinheiro com seu filho”, da educadora Cássia D’Aquino. 

 

A campanha “Desafio Global Money Week” terá o seguinte critério: 

 

Todos que responderem a postagem no feed do Instagram da Valia entre 

29/03/2021 e 02/04/2021, sendo eles participantes ou não de um dos planos da 

Valia, concorrerão ao sorteio do livro objeto da campanha. 

  

As respostas podem ser enviadas quantas vezes cada participante preferir, 

tornando maiores suas chances de ser sorteado.  

 

DO CRONOGRAMA  

 

Art. 3º - A campanha “Desafio Global Money Week” observará o seguinte 

cronograma:  

 

- Entre os dias 29/03/2021 e 02/04/2021 – Comentário na postagem do 

Instagram Valia conforme critério descrito acima.  

 

- Dia 05/04/2021 - Validação das respostas e consolidação da listagem para 

realização do sorteio pela Valia. 

 

- Dia 06/04/2021 – Sorteio do livro a ser realizado ao vivo pelo perfil do Instagram 

da Valia às 12h.   

 

DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO  

 

Art. 4º - A campanha “Desafio Global Money Week” terá como premiação:  

 

- 1 sorteio do livro “Como falar de dinheiro com seu filho”, da educadora Cássia 

D’Aquino. O sorteio terá apenas 1 (um) vencedor. 

 

 

 

 



 

 

Art. 5º - O sorteio será realizado por plataforma online, informada no ato do 

sorteio, que será transmitido ao vivo pela página da Valia no Instagram, Valia 

Previdência (https://www.instagram.com/valiaprevidencia/ ). 

 

Art. 6º - O sorteio será feito pelo nome do perfil que respondem na postagem, 

ou seja, todos os participantes terão seus nomes de perfis do Instagram incluídos 

na plataforma online de sorteio.  

 

Art. 7º - O vencedor será comunicado através do Instagram e, neste mesmo 

canal, solicitado que informe nome e endereço para envio do livro, informação 

que será descartada após confirmação de recebimento. 

 

AUTORIZAÇÃO DO USO DE DADOS  

 

Art. 8º - Os participantes da campanha e/ou os respectivos representantes 

legais dos menores autorizam a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade 

Social – VALIA na utilização e divulgação da sua imagem e o som da voz em 

todos os meios de divulgação possíveis, quer sejam na mídia impressa (livros, 

catálogos, revista, jornal, entre outros), televisiva (propagandas para televisão, 

vídeos, filmes, entre outros), radiofônica (programas de rádio), Internet, inclusive 

nas redes sociais, banco de dados informatizados, entre outros, e nos meios de 

comunicação interna, como jornal e periódicos em geral.  

 

Art. 9º - Os participantes que optarem por participar consentem com o 

tratamento de seus dados pessoais pela Valia, para a finalidade única e 

exclusiva da campanha “Desafio Global Money Week”. 

 

Art. 10º - Os representantes legais que optarem pela participação dos menores 

consentem de forma expressa, consciente e em melhor interesse do menor, 

com o tratamento de seus dados pessoais pela Valia, para a finalidade única e 

exclusiva da campanha “Desafio Global Money Week”. 

 

Art. 11º - A presente autorização é outorgada livre e espontaneamente, em 

caráter gratuito, não incorrendo a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade 

Social – VALIA em qualquer custo ou ônus, seja a que título for.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 12º - A participação na campanha “Desafio Global Money Week” implica 

no conhecimento e na aceitação de todas as disposições deste regulamento, 

o qual estará disponível em www.valia.com.br 

 

Art. 13º - As dúvidas em relação a campanha poderão ser encaminhadas para 

o seguinte e-mail: educacao.valia@vale.com 
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