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Finanças e Previdência

Fique por dentro de
tudo que pode mudar em
seu investimento com a
Reforma da Previdência!
Como você sabe, a Reforma de Previdência tem sido uma
pauta recorrente desde o governo de Michel Temer. E, com
a posse de Jair Bolsonaro, o assunto ganhou ainda mais os
holofotes, por ser uma das principais metas de sua gestão.
E, claro, nós não poderíamos deixar um tema tão relevante
passar em branco. Por isso, para explicar os impactos
dessa proposta de reforma em sua previdência complementar, nós criamos duas oportunidades e você
pode escolher como quer participar.
Data: 8/4/2019 (segunda-feira) | Horário: 11h30
O evento acontece no auditório da Valia e terá a presença do professor Fábio Souza, juiz federal e
doutor em Direito Público e em Sociologia e Direito. Além de Souza, também teremos a presença de
nossa Diretoria Executiva:
• Edécio Brasil – diretor-superintendente;
• Maurício Wanderley – diretor de Investimento e Finanças;
• Elisabete Teixeira – diretora de Seguridade.
Quem não puder estar presente poderá acompanhar a transmissão via Facebook na página da Valia.
Não conseguiu participar presencialmente e nem assistir? Teremos mais uma oportunidade, desta vez
100% on-line, com uma live, transmitida pela página do Facebook da Valia:
Data: 16/4/2019 (terça-feira) | Horário: 20h
Quem: Fábio Souza, juiz federal e doutor em Direito Público e em Sociologia e Direito
Além dos esclarecimentos feitos pelo professor, o espaço também será aberto para interação, e os
internautas poderão enviar suas dúvidas em tempo real.
Trata-se de mais uma iniciativa para estarmos mais perto de você! Não se esqueça de separar um
espaço na sua agenda e participar conosco!
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Agora ficou ainda
mais fácil obter o
empréstimo da Valia
A modalidade “com reserva” de nosso serviço de
empréstimos passou por algumas modificações e, desde o dia 25/2, conta com três novas regras. Se você é
um participante e deseja solicitar ou renovar seu empréstimo, não deixe de ver, a seguir, o que mudou.
1 - Redução das taxas de juros - Desde maio de 2018, os participantes já poderiam optar por taxas de
juros mais flexíveis e decrescentes, de acordo com o prazo contratado. Agora, os encargos da modalidade
“com reserva” ficaram ainda menores! Para entender as novas condições, confira a ilustração abaixo:

2 - Novos empréstimos - Aqueles que possuem um contrato de empréstimo em	
   andamento de qualquer
modalidade poderão fazer a solicitação de um novo para quitar o anterior. Assim, poderão adquirir um novo
crédito com pouco ou nenhum impacto no valor da prestação e contarão com uma taxa de juros inferior.
3 - Mais agilidade na contratação - Pensando em simplificar o processo de contratação, agora,
na modalidade “com reserva”, não será mais necessário fazer a consulta ao Serasa. Para fazer a
simulação, basta clicar aqui. Vale lembrar que, pelo Portal do Participante, o crédito é depositado na
conta indicada em até três dias úteis.
Essa é mais uma iniciativa em busca de condições ainda mais atrativas para os participantes
que necessitam desse recurso. Utilize com consciência!
Bom Saber

Você costuma acompanhar o
seu extrato de contribuição?
Tão importante quanto manter o seu nível de contribuição
é acompanhar seu extrato, já que ele apresenta a situação
vigente do seu Saldo de Conta. Dessa maneira, você pode
planejar o seu futuro financeiro com mais propriedade e analisar
se a sua contribuição está de acordo com os seus objetivos.
Caso você queira aumentar ou diminuir o valor das suas parcelas, o ideal é fazer uma simulação
clicando aqui, ou mesmo aproveitar alguma folguinha no orçamento para fazer uma contribuição
esporádica com o valor desejado. Para emitir o boleto, basta acessar o Portal do Participante.
Com esse acompanhamento, você tem mais controle das suas finanças e evita surpresas
desagradáveis no futuro!
Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a gente, por meio dos nossos canais
de atendimento, ou recorrer à Lia, nossa assistente virtual!
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