
Faça sua inscrição no FEBRABAN TECH 2022 e ganhe 4 meses de assinatura 
digital do jornal VALOR ECONÔMICO 

Promoção limitada à quantidade de inscrições disponibilizadas para o Evento FEBRABAN TECH 

2022, válida para inscrições realizadas no período de 01.06.2022 a 11.08.2022. A inscrição no 

Evento implicará na participação na campanha e na aceitação total do Regulamento abaixo. 

 
REGULAMENTO 

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-132, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 00.068.353/0001-23 (“FEBRABAN”), promotora do evento FEBRABAN TECH 

2022 (“Evento”), institui esta campanha para premiar cada inscrito no Evento com um voucher 

que confere o direito à assinatura digital do jornal Valor Econômico, de forma gratuita, pelo 

período de 4 (quatro) meses, nos termos a seguir: 

1. A Campanha é aplicável para inscrições no Evento realizadas pelo site 

https://www.febrabantech.com/evento/febraban-tech ou totem de atendimento no 

Evento, no período compreendido entre os dias 01 de junho de 2022 a 11 de agosto de 

2022. 

 

2. São elegíveis à Campanha somente pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos com 

inscrição válida para um ou mais dias do Evento. Para fins de controle, os inscritos serão 

identificados pelo número do cadastro de pessoa física (“CPF”). 
 

3. Fica instituído o limite de um voucher por CPF, que necessariamente será o CPF do inscrito 

no Evento. O voucher é pessoal, sendo expressamente vedada sua comercialização para 

terceiros. Em nenhuma hipótese o voucher será convertido em dinheiro ou crédito em 

favor do inscrito. 
 

4. Cada inscrito no Evento receberá seu voucher, em até 10 (dez) dias úteis após a 

confirmação da inscrição, no e-mail cadastrado no ato de inscrição do Evento. Com este 

voucher, o inscrito no Evento poderá adquirir sua assinatura digital do jornal Valor 

Econômico no link específico da ação: 

 

https://ofertasglobo.oglobo.globo.com/garc/landing_valor_febraban_voucher/index.html  

 

5. O voucher confere ao seu titular ou a terceiro por ele indicado o direito a adquirir uma 

assinatura digital do jornal Valor Econômico, gratuita, pelo prazo improrrogável de 4 

(quatro) meses contados a partir de sua adesão. A FEBRABAN não terá qualquer ingerência, 

obrigação ou responsabilidade relacionada ao serviço de assinatura digital do jornal Valor 

Econômico. 

 

6. O voucher para a assinatura digital do jornal Valor Econômico poderá ser utilizado até o dia 

31 de dezembro de 2022. 

https://www.febrabantech.com/evento/febraban-tech
https://ofertasglobo.oglobo.globo.com/garc/landing_valor_febraban_voucher/index.html


 

7. Esta Campanha não é cumulativa com outras da Editora Globo ou Edições Globo Conde 

Nast. O voucher não pode ser utilizado pelo próprio inscrito enquanto este tiver assinatura 

digital do Jornal Valor Econômico vigente.  

 

8. Eventuais dúvidas ou reclamações referentes à assinatura digital após comprovação de 

inscrição devem ser dirimidas diretamente pela Editora Globo, responsável pelo jornal 

Valor Econômico. 

 

 

Central Globo de Atendimento ao Cliente: 

envie um e-mail para parcerias@edglobo.com.br ou ligue para 

 4003-9393* 

Horário de Atendimento: segunda à sexta, das 8:00 às 15:00  

* Serviço não disponível em todas as localidades. Consulte a sua operadora local para saber a 

disponibilidade em sua cidade. 

 

mailto:parcerias@edglobo.com.br

