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De olho nos
seus investimentos
Você é mais conservador ou está disposto a assumir riscos quando
o assunto é investimento? Saber responder a essa pergunta é muito
importante para identificar qual é a opção de investimento mais adequada
ao seu projeto de vida no futuro. Na Valia, os investimentos são feitos
em renda fixa ou renda variável. Hoje, oferecemos três opções para sua
escolha. Confira abaixo:

Valia Fix
100% dos recursos aplicados
em renda fixa e operações
com participantes (empréstimos)
Sem renda variável

Valia Mix 20
80% dos recursos aplicados
em renda fixa e operações
com participantes (empréstimos)
20% dos recursos aplicados
em renda variável

Valia Mix 40
60% dos recursos aplicados
em renda fixa e operações
com participantes (empréstimos)
40% dos recursos aplicados
em renda variável

Acessando a seção “Investimentos”, no Portal do Participante (www.valia.com.br), ou por meio do Monitor de
Investimentos, enviado mensalmente para seu e-mail junto com o Valia News, você acompanha a rentabilidade
de cada opção de investimento, além de conferir os comentários, forma de alocação e cenários nacional e internacional.
Para decidir se a opção de investimento está de acordo com os seus objetivos ou se é hora de mudar, é importante
considerar a sua aversão a risco, o tempo que falta para você se aposentar e a projeção macroeconômica. Acompanhar
a rentabilidade é importante, mas você não deve considerá-la como base para decisão de mudança ou não de sua opção
de investimento, pois os resultados passados não garantem resultados futuros.
Caso decida mudar de opção de investimento, o procedimento é muito simples. Basta acessar o Portal do Participante
(www.valia.com.br), ir à seção “Investimentos” e clicar em “Alterar Opção de Investimento”. É fácil e rápido, mas atenção:
ao confirmar a alteração, a nova opção de investimento entra em vigor no mês subsequente e só será possível realizar
uma nova alteração após 12 meses passados da última alteração realizada.

Educação

Valia participa mais uma vez da Semana ENEF
Já ouviu falar sobre a Semana Nacional de Educação Financeira,
a Semana ENEF? Essa é uma iniciativa do Comitê Nacional de
Educação Financeira (CONEF), que reúne ações educacionais
gratuitas de diferentes instituições por todo o país. O objetivo é
promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) e
contribuir para a cidadania, formando pessoas com autonomia em
relação ao dinheiro. Neste ano, o evento aconteceu de 14 a 20 de maio
e nós participamos mais uma vez.
O grande destaque desta edição foi uma exposição interativa na Vale
de São Luís, que apresentou conceitos e dicas para controlar
o orçamento doméstico, não cair nas armadilhas do consumo, além de administrar dívidas e evitar o endividamento. Junto desta
ação inovadora, divulgamos dicas de educação financeira no nosso site e oferecemos palestras em Belo Horizonte (MG), Canaã
dos Carajás (PA), Ourilândia do Norte (PA), São Luís (MA) e Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, uma das palestras aconteceu logo após o Dia das Mães e reuniu mães de empregados da Valia. Elizia
dos Santos foi a convite das filhas Alana e Aline, e diz que aprende com o exemplo delas. “Elas explicam que é importante
complementar a renda futura para a aposentadoria, coisas que a gente já sabia no passado, só que agora ficaram mais visíveis”,
conta. Os alunos de 15 a 17 anos do Colégio Estadual Frederico Fellini, em Tomás Coelho, no Rio de Janeiro, também receberam
uma palestra sobre planejamento financeiro. A iniciativa foi muito bem acolhida pelos estudantes, que participaram ativamente
durante o encontro. A Semana ENEF passou, mas você não precisa esperar a próxima para aproveitar iniciativas como essas.
Na seção “Educação Financeira”, no nosso site (www.valia.com.br), oferecemos jogos, cursos, vídeos e uma série de conteúdos
sobre o tema. E, se quiser solicitar alguma ação presencial, entre em contato com os canais de atendimento da Valia. Aproveite!

Portal do Participante: ainda mais
comodidade para você!
Como você já sabe, o novo Portal do Participante foi totalmente
remodelado visando facilitar ainda mais a vida de nossos
participantes. Agora, de qualquer lugar, a partir de um celular,
tablet ou computador, você consegue acessar a plataforma
e resolver tudo, navegando de forma mais simples e rápida.
Precisou de empréstimo? Agora é possível simular e contratar
o serviço diretamente no Portal. Em poucos cliques você faz o seu
empréstimo e o crédito é depositado na sua conta em até três dias
úteis. É bom lembrar que agora os novos empréstimos da Valia
têm prestações fixas e taxas diferenciadas de acordo com o prazo
contratado, ou seja, quanto menor o prazo, menor a taxa. Aproveite e use com consciência e responsabilidade.
Também ficou mais fácil visualizar os rendimentos de seu investimento na Valia. Além de acompanhar a rentabilidade
mensal, você pode acompanhar a rentabilidade dos últimos anos do seu plano.
Clique aqui e acesse o Portal do Participante com o seu e-mail e senha. Caso seja a primeira vez, clique em “Primeiro
acesso” e siga as instruções. Em caso de dúvidas, entre em contato com os nossos canais de atendimento.

