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30 6 anos de sucesso



este relatório reúne alguns depoimentos sobre os encontros de aposentados e  

pensionistas do grupo vale, que representam as inúmeras manifestações de 

entusiasmo e reconhecimento em relação à iniciativa da valia em proporcionar 

momentos de confraternização e informação aos seus participantes assistidos. 

o que de fato aprendemos nestes seis anos de eventos é que o encontro pode se 

traduzir de muitas maneiras: o encontro de velhos amigos, o encontro do profissional 

com sua história de vida e conquistas, o encontro com a informação qualificada, 

o encontro com a saúde, o encontro com a cultura e as potencialidades de cada 

um. muitas histórias foram lembradas no bate-papo informal dos coquetéis, muitos 

sorrisos deixaram transparecer o orgulho de pertencer, algumas lágrimas traduziram 

a emoção de recordar e, principalmente, muitos abraços comemoraram a alegria de 

viver. viver integralmente toda a trajetória que leva a uma aposentadoria tranqüila. 

nestes momentos, ficamos frente a frente com o resultado final do nosso trabalho e, 

devemos confessar, o mais gratificante é a sensação de dever cumprido a cada olhar 

de reconhecimento pela importância da fundação na vida de cada um. Que venham 

mais encontros e realizações para todos nós. 

viver É a arte do encontro 
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o ano de 2007 foi marcado, entre outras coisas, por recordes de patrimônio e participantes. o número de par-

ticipantes superou 66 mil e o patrimônio atingiu a marca de r$ 10 bilhões. a rentabilidade global acumulada 

também ficou em alta: 23,76%, contra uma meta atuarial de 11,5% (inpc + 6%). 

após três anos consecutivos de resultados positivos foi efetivada na folha de pagamento a destinação do 

superávit para os participantes do plano de Benefício definido (plano Bd). a proposta aprovada pela secreta-

ria de previdência complementar consistiu no aumento real de 11,59%, o piso de r$ 500,00 como benefício 

mínimo e o fim da contribuição extraordinária para o plano. 

o ano nem tinha terminado e a valia já anunciava um aumento no percentual de distribuição do superávit 

que passou para 25%, a partir de janeiro de 2008, representando um aumento real médio de 12,39% no so-

matório atual das rendas mensais pagas aos participantes do plano Bd. resultados muito expressivos e que 

transmitem segurança aos nossos participantes.

em outubro, a fundação lançou o novo site que ficou mais ágil e moderno. também foram incluídas seções e 

funcionalidades no portal do participante, um espaço exclusivo para os participantes ativos e assistidos, onde 

é possível consultar dados pessoais, histórico de contribuições, contracheque e simular empréstimos.

outro importante trabalho foi à realização do encontro de aposentados e pensionistas, tema do nosso rela-

tório e sucesso desde 2001. informação, reencontro, confraternização, saúde, cultura e entretenimento são 

palavras que representam perfeitamente o objetivo do evento. É por isso que na sexta edição alcançamos 

10.000 participantes, distribuídos entre vitória, rio de Janeiro, Belo Horizonte, itabira, governador valada-

res, são luis e Belém.

a equipe valia está muito contente com o excelente desempenho, que vem sendo sistematicamente repetido 

nos últimos anos, fruto de um trabalho sério e com foco na missão da entidade – proporcionar segurança 

através de uma gestão eficaz e transparente de recursos, com atendimento de qualidade. 

com a certeza do dever cumprido e a alegria pelas conquitas, a valia segue confiante para 2008, certa de 

que terá pela frente um futuro cada vez mais desafiador.

mensagem da diretoria



Quem Já cHegou aos 60 ou 70 anos deve 

entender Que ainda Há muito para se viver, 

muitos sonHos e deseJos para realizar.”

dr. Jamiro da silva Wanderley, clínico geral, palestrante e mágico.
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“falar de saúde para aposentados exige uma abordagem completamente diferente, porque à medida que envelhecemos passa-

mos a enfrentar algumas limitações. a força física já não é a mesma, muitos já têm hipertensão, diabetes e outros problemas 

decorrentes da idade. por isso em minhas palestras eu procuro mudar o foco, tirar a ênfase na doença e nas restrições físicas 

e ressaltar o outro lado, que é possível ter qualidade de vida apesar das dificuldades impostas. e, para passar essa mensagem 

positiva, nada melhor que usar a mágica e o bom humor. É uma forma agradável e lúdica de apresentar assuntos sérios.

fiquei surpreso com a reação das pessoas no encontro de aposentados do grupo vale. ao final das palestras, muitos vieram 

conversar comigo sobre a importância de enxergar a velhice de outra forma e não como um bicho-de-sete-cabeças. Quem já 

chegou aos 60 ou 70 anos deve entender que ainda há muito para se viver, muitos sonhos e desejos para realizar. Basta estar 

atento com a saúde, adotando um estilo de vida mais equilibrado. essa é a lição que eu tento passar e fico muito contente 

quando vejo que foi transmitida com sucesso.”
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#CRIAçãO

criada em 12 de março de 1973 com aprovação do  
conselho de administração da vale.

entrou em operação em setembro do mesmo ano, com 
10.934 participantes inscritos.

encerrou 2007 com 34 empresas patrocinadoras e mais 
de 66.000 mil participantes, entre ativos, aposentados 
e pensionistas. 

#MIssãO

administrar planos de previdência complementar, pro-
porcionando segurança aos patrocinadores e aos par-
ticipantes através de gestão eficaz e transparente de 
recursos, com atendimento de qualidade.

#VIsãO

ser reconhecida por participantes, patrocinadores e 
pelo mercado como uma excelente administradora 
de planos de previdência.

#VALOREs

• Honestidade

• Integridade

• Orgulho

• Relacionamento 

• Desenvolvimento

• Transparência

• Excelência

• Respeito

#ObjETIVO

concessão de benefícios suplementares ou asseme-
lhados aos da previdência social.

//PERFIL VALIA
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//ORGANOGRAMA

conselho deliberativo

comitê financeiro

conselho fiscal

 agências de atendimento

 gerência de atendimento  
corporativo

gerência de desenvolvimento 
e atuária

gerência de arrecadação
e relações com patrocinadores

 gerência de Benefícios

gerência de finanças

gerência de controle

gerência de 
investimentos mobiliários

gerência de investimentos 
imobiliários

Diretoria Executiva

superintendência

gerência Jurídica

diretoria de seguridade

assessoria de comunicação

diretoria de investimentos 
e finanças

assessoria de tecnologia 
da informação

assessoria de controles internos 
e gestão de risco operacional

comitê de investimentos
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acredito Que a maturidade É 

um motivo para celeBraÇão, Já 

Que com o passar do tempo nós 

ficamos melHores.” 

renato teixeira, cantor e compositor.
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“a série de shows que fiz no encontro do grupo vale foi muito marcante. em primeiro lugar, porque em 40 anos de carreira, 

nunca havia me apresentado para um público só de aposentados. foi uma experiência nova e extremamente gratificante. 

a identificação com o público foi imediata, porque as pessoas que estão nessa faixa etária conhecem minhas composições. É um 

público muito especial, que já tem uma cultura musical apurada, que sabe quem foi ary Barroso, noel rosa, carmen miranda 

e outros grandes ícones da nossa música. isso gerou uma sintonia maravilhosa e que, sem dúvida, contribuiu para o sucesso 

dos shows. 

durante uma das apresentações alguém brincou dizendo que a música “tocando em frente” é o lema dos aposentados. em um 

dos versos eu canto “ando devagar, porque já tive pressa”. achei que essa observação caiu muito bem. e, realmente, a com-

posição fala sobre estar em uma outra fase da vida, de maior reflexão e sabedoria. 

acredito que a maturidade é um motivo para celebração, já que com o passar do tempo nós ficamos melhores. e o encontro 

valoriza essa postura positiva, otimista e mostra que temos motivos de sobra para ficar de bem com a vida.”  



marilia alamy Botelho

luiz felipe rocha seabra 

silmar magalhães silva 

clever pires Bretas | até 09/05/2007 

João francisco de menezes neto | a partir de 09/05/2007 

antônio francisco cisne pessoa 

marcelo leite Barros | até 17/08/2007 

cleber cordeiro lucas | a partir de 17/08/2007

vitor alderico de menezes marques 

pedro antonio feu 

paulo roberto tesch 

José carlos neves 

almir de souza carvalho 

carlos augustus costa pacheco

fábio Hilal Bechara | Presidente - até 17/08/2007 

marcio felipe milheiro aigner | Presidente - a partir de 17/08/2007 

valéria maia Barcellos | até 17/08/2007

Kátia christina vasconcelos rabelo de melo | a partir de 17/08/2007 

celso rodrigues de souza 

Joaquim sanches neto 

Jurandi vicente rosa

marcio felipe milheiro aigner | até 17/08/2007 

rubens Bonon filho | a partir de 17/08/2007 

José alberto da costa araujo 

eustáquio mafra 

José ferreira magalhães 

antonio marques fernandes 

DIRETORIA ExECUTIVA

eustáquio coelho lott
Diretor superintendente

edécio ribeiro Brasil 
Diretor de seguridade

maurício da rocha Wanderley
Diretor de Investimentos 
e Finanças 

TITULAREs
leonardo moretzsohn de andrade | Presidente - até 09/05/2007

marcus vinicius dias severini | Presidente - a partir de 09/05/2007

adriana da silva garcia Bastos | Vice-Presidente 

paulo eduardo antunes libânio

paulo cesar ferrer Jóca

sérgio márcio de freitas leite

fabricio denes rocha cota | até 17/08/2007

marcelo leite Barros | a partir de 17/08/2007 

fernando sérgio da mata Borel

matheus drumond costa

ana tereza rio Branco silva

duval Heriberto gomes

euclides penedo leão Borges

Walter faria

//ÓRGãOs DE ADMINIsTRAçãO

CONsELhO DELIbERATIVO CONsELhO FIsCAL

sUPLENTEs

TITULAREs

sUPLENTEs

COMITê FINANCEIRO

maurício da rocha Wanderley
Coordenador

lívia maria velloso de oliveira castro

andré luiz Werner

vinicius de lara

vera lucia de almeida pereira elias

rodrigo recart

andrea marques de almeida
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//RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

CANAIs DE COMUNICAçãO

 agências e postos de atendimento

 disQue valia

  portal do participante  
(internet/intranet)

 atendimento itinerante

 consultor valia

 Jornal valia 

 pesQuisas

 palestras 

 eventos

TIPO DE ATENDIMENTO

ATENDIMENTOs POR ANO

20072006

445.708
508.805

56,83%

0,78% | DEPENDENTES

4,85% | DADOS CADASTRAIS

5,28% | CONTRIBUIÇÃO

0,05% | COMUNICAÇÃO

3,38% | BENEFÍCIOS VALIA

0,31% | BENEFÍCIOS INSS

0,35% | AÇÃO ALIMENTOS

12,76% | ATENDIMENTO

0,25% | ASSISTÊNCIA MÉDICA
0,87% | OUTROS

0,72% | SEGUROS

10,35% | RECADASTRAMENTO

0,32% | IMPOSTO DE RENDA

2,90% | FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRÉSTIMO
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É uma iniciativa Que merece 

elogios, porQue mostra Que a 

fundaÇão está preocupada com a 

transparência na sua gestão.”

neuza alves, pensionista de governador valadares. 
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“participo sempre que posso do encontro de aposentados e pensionistas do grupo vale. gosto de estar bem informada 

e penso que o encontro cumpre muito bem o seu papel. muitos participantes têm dúvidas sobre alguns aspectos da 

aposentadoria e os encontros contribuem bastante para garantir que todos tenham acesso às informações necessárias. 

as palestras são muito úteis e servem como mais um canal direto de comunicação com os participantes. É uma iniciativa 

que merece elogios, porque mostra que a fundação está preocupada com a transparência na sua gestão. isso me faz 

sentir segura e ter mais confiança na valia. me dá a certeza de que vou ter tranqüilidade no futuro. 

meu pai e meu marido foram empregados da vale. com a pensão que recebo consegui me formar em psicopedagogia e 

garantir a educação dos meus três filhos, todos cursando o ensino superior. estou muito satisfeita com a valia e espero 

que venham muitos outros encontros.” 
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//sEGURIDADE

plano de BenefÍcio definido

PATROCINADOREs: VALE / DOCEGEO / NIbRAsCO / MsG / VALIA / FUNDAçãO VALE DO RIO DOCE / ITAbRAsCO / LOG-IN /  
FLOREsTAs RIO DOCE / hIsPANObRAs / CENIbRA

total: 17.835

participantes ativos: 27 (0,2%)

participantes assistidos: 17.808 (99,8%)

AOs PARTICIPANTEs

suplementaÇão de aposentadoria:

por tempo de contriBuiÇão

antecipada

por idade

especial

por invalidez

suplementaÇão de auxÍlio-doenÇa

BenefÍcio diferido por desligamento

aBono anual

autopatrocÍnio

resgate 

portaBilidade

crÉdito mútuo

bENEFíCIOs E sERVIçOs OFERECIDOs PELO PLANO:

AOs bENEFICIÁRIOs

suplementaÇão de pensão por morte

suplementaÇão de auxÍlio- reclusão

aBono anual

crÉdito mútuo
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// sEGURIDADE

PATROCINADOREs: VALE / DOCEGEO / NIbRAsCO / MsG / VALIA / FUNDAçãO VALE DO RIO DOCE / ITAbRAsCO / LOG-IN /  
FLOREsTAs RIO DOCE / hIsPANObRAs / CENIbRA

AOs PARTICIPANTEs

renda de aposentadoria:

normal

antecipada

renda de aBono anual

renda de BenefÍcio diferido por desligamento 

suplementaÇão de aposentadoria 

por invalidez

suplementaÇão de auxÍlio-doenÇa 

suplementaÇão de aBono anual

autopatrocÍnio

resgate

portaBilidade

crÉdito mútuo

bENEFíCIOs E sERVIçOs OFERECIDOs PELO PLANO:

AOs bENEFICIÁRIOs

suplementaÇão de pensão por morte

renda de pensão por morte

suplementaÇão de aBono anual

renda de aBono anual

crÉdito mútuo

participantes ativos: 37.653 (96%)

PATROCINADOREs: vale / docegeo / valia / msg / florestas rio doce / itaBrasco / niBrasco / HispanoBras / fundaÇão vale do rio doce / 
cadam / caemi / mBr / ceniBra / log-in / dcndB / mineraÇão onÇa puma

participantes assistidos: 1.723 (4%)

total: 39.376

plano vale mais
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José collistet, aposentado de vitória.

veJo Que o encontro de aposentados 

e pensionistas se tornou uma ocasião 

muito especial para resgatar Boas lem-

BranÇas, com descontraÇão, num clima 

de amizade e companHeirismo.”
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José collistet, aposentado de vitória.

“o encontro significa muito para mim porque é um momento dedicado ao reencontro de amigos que passaram muito 

tempo trabalhando e convivendo diariamente. todos os anos aguardo com bastante ansiedade a chance de poder rever os 

companheiros de trabalho como domingos Borges, sebastião vescovi, anizio Broto e tantos outros. É claro que o encontro 

também tem outros objetivos, como esclarecer dúvidas, dar informações e divulgar os resultados da valia. mas, além 

disso, é muito bom poder comemorar, contar as novidades e relembrar os bons tempos na vale. 

trabalhava no almoxarifado central da oficina de vagões em vitória e estava sempre em contato com muita gente. eram 

mecânicos, engenheiros, tratoristas e outras pessoas que fizeram parte da minha história profissional. o mais interessante 

é que cada edição do evento é uma surpresa, eu encontro pessoas que nunca imaginava que pudesse voltar a ver. 

por tudo isso, não abro mão de participar. vejo que o encontro de aposentados e pensionistas se tornou uma ocasião muito 

especial para resgatar boas lembranças, com descontração, num clima de amizade e companheirismo.” 
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//sEGURIDADE

plano valiaprev

PATROCINADOREs: rdm / nova era silicon / pará pigmentos / pasa / urucum mineraÇão / samarco / valesul / mse / Ksg / KoBrasco / tvv / cpBs / 
cpfl / sociedade mineira de mineraÇão / conselHo empresarial Brasil-cHina / instituto amBiental vale do rio doce / ferteco

total: 5.562

AOs PARTICIPANTEs

renda de aposentadoria:

normal

antecipada

renda de aBono anual

renda de BenefÍcio diferido por desligamento

suplementaÇão de aposentadoria por invalidez

suplementaÇão de aBono anual

autopatrocÍnio

resgate

portaBilidade

crÉdito mútuo

bENEFíCIOs E sERVIçOs OFERECIDOs PELO PLANO:

AOs bENEFICIÁRIOs

suplementaÇão de pensão por morte

renda de pensão por morte

suplementaÇão de aBono anual

renda de aBono anual

crÉdito mútuo

participantes ativos: 5.451 (98%)

participantes assistidos: 111 (2%)
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// sEGURIDADE

AOs PARTICIPANTEs

renda de aposentadoria:

normal

antecipada

renda de aBono anual

renda de BenefÍcio diferido por desligamento 

suplementaÇão de aposentadoria por invalidez

suplementaÇão de aBono anual

autopatrocÍnio

resgate

portaBilidade

crÉdito mútuo

bENEFíCIOs E sERVIçOs OFERECIDOs PELO PLANO:

AOs bENEFICIÁRIOs

suplementaÇão de pensão por morte

renda de pensão por morte

suplementaÇão de aBono anual

renda de aBono anual

crÉdito mútuo

PATROCINADOR: ferrovia centro-atlÂntica

total: 3.909

plano fca

participantes assistidos: 3 (0,1%)

participantes ativos: 3.906 (99,9%)

[ 2007 | relatório anual] 21



//sEGURIDADE

INFORMAçÕEs EsTATísTICAs
ParticiPantes dos Planos de Benefício definido, Vale Mais, ValiaPreV e fca

2007

participantes ativos: 47.037 (71%)

total: 66.682

2006

participantes ativos: 39.438 (67%)

participantes assistidos: 19.433 (33%)

total: 58.871

participantes assistidos: 19.645 (29%)
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// sEGURIDADE

folHa de pagamento de BenefÍcios 
(valores em r$ mil)

20072006

440.088

518.336

suplementaÇão mÉdia (valores em r$)

2006 

1.707

2.040

2007 

concessão de BenefÍcios

Processos 
concedidos 
no ano: 1.323

Prazo médio de 
concessão no 
ano (dias): 8

Prazo médio 
de concessão  
no ano(dias): 8

Processos 
concedidos  
no ano: 951

2007 

2007 
2006

2006
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carlos eduardo assis camarano, 

maestro do coral doce melodia da aposvale de Belo Horizonte. 

a participaÇão no encontro de aposenta-

dos e pensionistas É um momento especial 

por ser uma oportunidade de mostrar o 

nosso traBalHo e a evoluÇão a cada ano.”
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“o coral da aposvale reúne aposentados e pensionistas há mais de dez anos e desde então tem sido um enorme sucesso. o 

grupo é bastante dedicado e tem muita vontade de crescer e aprender técnicas novas. o resultado disso é um coral cheio 

de jovialidade, que apresenta uma proposta nova, com músicas polifônicas, arranjos elaborados e percussão. É algo bem 

diferente do que se espera de um coral da terceira idade, que na maioria das vezes prefere um repertório mais tradicional. 

a experiência de reger um coral como esse é algo inesquecível. a cada ensaio me surpreendo com o entusiasmo e a von-

tade de aprender dos integrantes do grupo. isso mostra para as outras pessoas, que também estão nessa fase da vida, que 

qualquer um pode desenvolver aptidões artísticas, independente da idade. afinal, quem participa do coral mantém a auto-

estima sempre em alta. 

a participação no encontro de aposentados e pensionistas é um momento especial por ser uma oportunidade de mostrar o 

nosso trabalho e a evolução a cada ano. É uma sensação muito boa, pois sentimos valorizados e, acima de tudo, capazes.”
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//INVEsTIMENTOs

0

evoluÇão da carteira de investimentos
r$ mil

renda fiXa

renda VariÁVel

iMÓVeis

eMPrÉstiMos

carteira total

Jan/07 feV/07 Mar/07 aBr/07 Mai/07 JUn/07 JUl/07 aGo/07 set/07 oUt/07 noV/07 deZ/07

Renda Fixa Renda Variável Imóveis Empréstimos Carteira Total
Jan/07 5.943  1.875  317  301 8.437,610

feV/07  5.924  1.907  315  302  8.447,980 

Mar/07  5.868  2.087  315  308  8.577,671 

aBr/07  5.920  2.254  314  315  8.803,092 

Mai/07  5.966  2.371  313  323  8.973,288 

Mai/07  6.051  2.382  313  329  9.074,568 

JUl/07  6.113  2.473  331  338  9.255,059 

aGo/07  6.244  2.384  330  342  9.300,998 

set/07  6.405  2.661  330  342  9.738,587 

oUt/07  6.471  2.842  330  349  9.992,025 

noV/07  6.500  2.768  332  353  9.952,111 

deZ/07  6.543  2.772  331  355  10.001,746 

carteira total de investimentos

renda fiXa

renda VariÁVel

eMPrÉstiMos

iMÓVeis

65,42%

27,71%

3,55%3,31%

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

As diferenças encontradas entre os patrimônios da carteira de investimentos gerenciais e contábeis referem-se basicamente a depreciação dos imóveis, além de ajustes decorrentes de garantias judiciais.
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//INVEsTIMENTOs

rentaBilidade nominal x 
metas atuariais

valia  
23,76%

inpc+6% 
11,46

ipc-Br+6%  
10,88%

rentaBilidade das 
carteiras rf e rv

renda variável  
56,65%

desempenHo da carteira  
imoBiliária

renda fixa 
13,78%

comercial  
23,24%

fundo imoBiliário 
15,09%

total imóveis 
20,05%

meta atuarial (inpc+6%aa) 
11,46%

RENTAbILIDADE INFLAçãO (%)

ANO VALIA (%) INPC IPC-bR

2000 16,38 5,27% 6,20%

2001 19,19 8,64% 7,94%

2002 23,62 14,74% 12,18%

2003 37,96 10,38% 8,93%

2004 21,97 6,13% 6,27%

2005 20,35 5,05% 4,93%

2006 19,37 2,81% 2,05%

2007 23,76 5,16% 4,60%

rentaBilidade Histórica

[ 2007 | relatório anual] 27



os encontros reúnem pessoas na mesma 

faixa etária, com as mesmas afinidades 

(...) uma oportunidade de conHecer 

gente nova e fazer amizades.”

dasi duarte guerra, aposentada de itabira.
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“o que mais gosto do encontro é a parte dedicada ao lazer. me diverti muito em todas as vezes que participei, é um 

momento de descontração, de rever os amigos, de colocar a conversa em dia. os encontros reúnem muitas pessoas que 

estão na mesma faixa etária, com as mesmas afinidades e isso faz com que seja uma oportunidade de conhecer gente 

nova e fazer amizades. 

os encontros são animados, tem um ambiente bastante agradável e por isso me sinto muito à vontade. sempre levo 

comigo minhas amigas para participar das atividades. assim como eu, que tenho muita disposição para me divertir, há 

muitos aposentados que querem curtir a vida da mesma forma que qualquer outra pessoa, de qualquer idade.  

a idéia que aposentado significa ficar o dia todo em casa é coisa do passado. os padrões mudaram, os idosos estão mais 

ativos, há uma procura muito grande por opções de lazer e diversão. e nos encontros a diversão é certa, desde a hora 

do lanche até os shows de música e humor.”
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a idealização do encontro foi motivada pelo resultado da pesquisa valia de satisfação, realizada em 2001, que mostrou claramente 

a existência de dúvidas sobre as verdadeiras atribuições da fundação e demais instituições do grupo. este fato acabava criando 

expectativas distorcidas em relação à atuação de cada um. 

para solucionar o problema e orientar melhor os participantes, foi feita uma parceria entre quatro instituições: valia (fundação 

vale do rio doce de seguridade social), aposvale (associação dos aposentados, pensionistas e empregados das empresas patroci-

nadas da valia), pasa (plano de assistência à saúde do aposentado da vale) e a vale.

com isso, nasceu o evento “vivendo e aprendendo”, onde as quatro instituições passaram a fazer palestras em diversas cidades, 

esclarecendo dúvidas, apresentando os resultados e realizações no ano. também foi criado um espaço para estandes de atendimento 

de cada entidade, prestação de serviços de saúde e exposição de trabalho artesanal dos próprios participantes.

desde a sua criação, o encontro já teve a participação da apae, do inss, do Banco real, do Banco do Brasil e da Bradesco seguros. 

como forma de descontrair o público, as apresentações sempre terminam com uma atração artística. ao longo destes seis anos, o 

evento já recebeu a comediante fafy siqueira, a atriz cida mendes, o contador de histórias roberto de freitas e os cantores renato 

teixeira, paulinho tapajós e cláudia telles. além da presença sempre marcante do coral e teatro da aposvale.

a última edição do evento, realizada em 2007, reuniu mais de 10 mil pessoas - um recorde de público. isso mostra o sucesso absoluto 

da iniciativa, que fornece informação, troca de experiências e integração entre os participantes.

após 6 anos, a valia e demais patrocinadores deste evento buscam agora alternativas para restruturá-lo e torná-lo ainda mais 

atrativo e proveitoso.

ENCONTRO DE APOsENTADOs E PENsIONIsTAs DO GRUPO VALE

6 ANOs DE sUCEssO
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