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PARTICIPANTES ATIVOS

Valia News: uma nova forma
da Valia de se comunicar com você

A partir deste mês, a Revista Valia vem em novo formato e com novo nome: Valia News.
Seguindo o conceito de “poucas e boas”, este informativo on-line será enviado mensalmente com as
informações mais importantes do momento relacionadas ao seu plano de previdência na Valia. Além disso, o
Valia News também apresentará o Monitor de Investimentos para que você possa acompanhar a rentabilidade
de seu perfil, além dos cenários econômicos nacional e internacional.
Nesta primeira edição, estamos enviando a versão impressa para as pessoas que não possuem e-mail
cadastrado em nosso banco de dados, mas, para continuar recebendo as próximas edições totalmente on-line,
é importante que atualize seu e-mail no Portal do Participante (www.valia.com.br) ou diretamente em seu RH local.

Assumindo o comando, com todo orgulho
A Valia é referência em gestão de previdência complementar no Brasil,
contando não só com o reconhecimento do mercado, mas também
de seus participantes e patrocinadores. Estive nela por nove anos,
na diretoria de Seguridade, e nos nove anos seguintes atuei no RH
da Vale, sempre ligado à Fundação, por meio do Conselho Deliberativo.
Com a reestruturação promovida pela nova gestão da Vale,
tive a honra de ser convidado para retornar à Entidade,
concretizando um sonho que vinha cultivando nas duas últimas
décadas e que me deixou muito feliz: assumir sua superintendência.
Daqui em diante, pretendo consolidar a liderança da Valia em seu
segmento e estreitar a confiança com participantes e patrocinadores.
Precisamos buscar a excelência na gestão da Fundação inovando
e aperfeiçoando seus processos, sistemas e ferramentas de trabalho, em busca dos melhores resultados para os
investimentos, sem esquecer a segurança e a precisão das aplicações.
Outras preocupações permanentes serão a oferta do melhor atendimento possível para participantes e patrocinadores,
a qualidade de nossos serviços e o cultivo de boas relações e do respeito incondicional aos padrões éticos.
Assim, garantiremos o cumprimento do nosso propósito e agregaremos valor para todos os públicos envolvidos.
No mais, vamos dar continuidade aos planos estabelecidos na gestão anterior, enquanto estruturamos os próximos
desafios. Conte comigo!
Edécio Brasil — diretor-superintendente da Valia

Novidade no Empréstimo Valia: agora as taxas de
juros estão com condições ainda mais diferenciadas
A partir de maio, os participantes que solicitarem empréstimo na Valia
poderão optar por taxas de juros, de acordo com o prazo contratado
para pagamento.
Quanto menor o prazo do contrato, menor a taxa
de juros fixada.
Sendo assim, as taxas podem variar de 1,50% a 2,20% para os
contratos solicitados pelos participantes ativos. Mas essa condição
só vale para novos contratos. Os contratos antigos permanecem
como estão.
Esse é mais um movimento que a Valia faz em busca da satisfação dos
nossos participantes. Você solicitou taxas mais flexíveis e nós buscamos
as melhores práticas de mercado para atendê-lo! Para saber com mais
detalhes sobre as regras de empréstimo, acesse o nosso site, vá até a seção “Planos e Serviços” e clique
em “Empréstimos”.

Contrato COM Reserva
Prazo de concessão

Taxa de juros ao mês

até 12 meses

1,50%

entre 13 e 60 meses

1,75%

a partir de 61 meses

2,00%
Planos Vale Mais e Valiaprev

Contrato SEM Reserva
Prazo de concessão

Taxa de juros ao mês

até 12 meses

1,75%

a partir de 13 meses

2,20%
Planos Vale Mais e Valiaprev

Gestão Responsável

Novos membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal tomam posse
Nos últimos dias 12 e 13 de abril, tomaram posse os novos membros titulares e suplentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Valia, para um mandato com duração de três anos (2018 a 2021). Nesse evento de
posse, também foi realizada uma primeira capacitação para os novos conselheiros conduzida por representantes
da UniAbrapp (Universidade Corporativa da Associação Brasileira de Previdência Complementar Fechada) e pela
Diretoria da Fundação.
Nessa oportunidade, foram apresentadas informações sobre a Valia, os papéis e responsabilidades tanto do
Conselho Deliberativo quanto do Fiscal, além de um treinamento sobre previdência complementar, incluindo
aspectos legais, de governança, entre outros temas.

Você sabe qual é o papel dos conselheiros?
Papel do Conselho Deliberativo: é a instância máxima da EFPC, formado por representantes dos patrocinadores,
participantes e assistidos e responsável pela definição das políticas e estratégias.
Papel do Conselho Fiscal: é o órgão de controle interno da EFPC, responsável pelo controle da gestão administrativa
e financeira dos planos da Entidade. Monitora os riscos e avalia a eficácia das ações para seu controle.
Conheça a nova composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal:
Conselho Deliberativo
TITULAR

SUPLENTE

VALE

Eustáquio Coelho Lott (Presidente)
Luciano Siani Pires (Vice-presidente)
André Coelho Teixeira
Alexandre de Aquino Pereira
Márcio Felipe Milheiro Aigner

Antonio Daher Padovezi
Rafael Grassi Pinto Ferreira
Lourdes Paula Eller
Juan Franco Merlini
Viktor Nigri Moszkowicz

FCA

Milton Nassau Ribeiro

Rute Melo Araújo Galhardo

Mosaic Fertilizantes

Katia Cristina Dib da Silva

André Tadao Hara

Cenibra

Vitor Alderico de Menezes Marques

Vander Jose Duque Saldanha

João Luiz Ferreira Neto

David Lopes Amorim

Luiz Antônio de Godoy Alves

José Ailton Lima

Rodrigo Vianna Mello

Joseli Melo Araújo Pinho

Natal Nunes Luiz

Vânia de Albuquerque

Aposvale
Representantes dos
participantes ativos

Conselho Fiscal
TITULAR

SUPLENTE

Dioni Brasil (Presidente)

Carlos Eduardo Woelffel

Antônio Castanheiro (Vice-presidente)

Andre Steimback

Mosaic Fertilizantes

Mauricio da Silva Lopes

Fernando Pereira Nishikawara

Aposvale

Ruzevel Rudex Cabral de Oliveira

Jurandi Vicente Rosa

Representantes dos
participantes ativos

Raquel Cintia Barros Costa Aquino

Juarez de Oliveira Silva

VALE

A Valia aproveita a oportunidade para agradecer a todos os integrantes titulares e suplentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal do ciclo passado (triênio 2015/2018) pela fundamental contribuição dada à Fundação
durante a vigência de seus mandatos. Muito obrigado!

Canais de atendimento
Disque Valia: 0800 7020 162
Ligações de celular ou exterior: 0xx 21 3184 9999
E-mail: fale.conosco.valia@vale.com
www.valia.com.br

