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[PALAVRA DA VALIA]

Planejamento e disciplina
para vencer a crise
O

ano de 2016 apresenta-se bastante desafiador
para a gestão de recursos. Nesse cenário, é essencial que cada um dos participantes reveja os fundamentos de sua própria vida financeira, se organizando para
enfrentar este ano. Para auxiliá-los, a Valia oferece, no
site, cursos, trilhas educacionais, vídeos e outras ferramentas para ajudar você a fazer um planejamento financeiro adequado. É possível rever o orçamento e enxugá-lo sem que o padrão de vida familiar se altere de forma
dramática e sem recorrer a empréstimos que podem comprometer sua qualidade de vida no futuro. Em seguida, é
preciso incorporar o hábito de poupar à vida cotidiana.

que, em geral, dos 35 aos 44 anos, deve-se ter como
foco o aumento da contribuição previdenciária, em equilíbrio com os gastos da família. Depois, entre 45 e 55
anos, é necessário aumentar novamente essas contribuições, em razão do progresso na carreira. Acima dos 55
anos, é preciso rever dívidas que ainda existam e se preocupar com o gerenciamento das reservas acumuladas.

Esses são os primeiros passos no caminho de uma vida
bem estruturada do ponto de vista financeiro. Quem ainda conta com um plano de previdência complementar
deve se programar para obter dele o máximo que puder,
enquanto está na ativa e ao se aposentar. Os especialistas em educação financeira e previdenciária afirmam

No que tange à administração de recursos pela Valia, os
fundamentos que nos permitiram colher bons resultados
no ano passado permanecem válidos. Mantivemos nossos sistemas de gestão e qualificação da equipe, com
uma governança robusta e bem estruturada. Planejar e
ter disciplina são as palavras de ordem deste momento.
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[CONHECIMENTO GERAL]

Vale Mais
O
e Valiaprev:
benefícios serão
reajustados em junho

s aposentados e pensionistas dos planos Vale Mais e
Valiaprev, como previsto nos regulamentos dos dois
planos, terão seus benefícios reajustados a partir da folha
de junho. Os índices serão publicados no site da Valia,
assim que forem divulgados pela Fundação Getulio Vargas
(FGV). Na próxima edição da Revista Valia , uma tabela
mostrará os percentuais aplicados.

Conheça a
galeria de vídeos
do site da Valia
V

ocê sabia que, dentro da seção “Educação Financeira e Previdenciária”, no
site da Valia (www.valia.com.br), é possível acessar a nossa galeria de vídeos?
Lá você encontra diversos temas que podem ajudar.
O vídeo mais atual fala sobre a história de Nino e
Nina. O casal conta como se planejou para chegar
bem à aposentadoria. Além desse, há o “Eliminando
dívidas”, que colabora para organizar as finanças.
Os vídeos também podem ser assistidos nas
televisões dos postos e agências da Valia.
Não deixe de conferir!

Novo horário de
atendimento
do Disque Valia
D

esde o dia 16 de maio, o Disque Valia passou a
funcionar das 8h às 19h. Para ligações de telefone
fixo, basta ligar: 0800 7020 162. Já para ligações
feitas do exterior ou pelo telefone celular, o número é
0XX21 3184 9999. Além do atendimento telefônico,
os participantes contam com outros canais, como e-mail
(fale.conosco.valia@vale.com) ou agências e postos.

REVISTA VALIA
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[BOM SABER]

Confira as alterações
das Políticas de
Investimentos 2016
N

Diante da aprovação do novo Regulamento dos Perfis
de Investimento aplicáveis aos Planos de Contribuição
Variável da Valia, fez-se necessária a alteração da Política de Investimento Plurianual da Valia – Foco 2016,
aprovada pelo Conselho Deliberativo na mesma data.
Veja abaixo alguns destaques das alterações realizadas na alocação de recursos e os limites
por segmento dos planos Vale Mais e Valiaprev.

a última reunião do Conselho Deliberativo, realizada no dia 17 de março de 2016, foram aprovadas algumas alterações no regulamento dos perfis
de investimento. Entre elas, destacamos a exclusão da
definição do “Perfil Mix 20” como “Perfil Padrão” e a
mudança na alocação do saldo de conta dos participantes assistidos que optam pela renda em prazo certo
ou percentual do saldo de conta, de forma a realizar
uma gestão específica para esse perfil de participante.

Para ter acesso ao documento completo, entre no site da Valia
(www.valia.com.br), vá até a seção de “Investimentos”, clique
em “Rentabilidades e Carteiras” e acesse a Política de Investimento, que irá redirecioná-lo para o Portal do Participante, com
login e senha.

PLANO VALE MAIS

Alocação 2016 - % RGRT
%
%
Mínimo Máximo % Alvo

Segmentos

Renda fixa

47,5%

Renda
variável

0,0%

93,0%

24,0%

2,0%

1,0%

Exterior

0,0%

8,0%

2,0%

2,5%

Operações
com
participantes

4,0%

5,0%

13,5%

93,0%

FIDC e FICFIDC

5,0%

CRI

5,0%

Debêntures, notas promissórias
e títulos de inst. financeira

33,0%

Ações em mercado e cotas de fundos em ações

24,0%

Cotas de fundos de índices (ações)

24,0%

SPE

5,0%

Outros

3,0%

Fundos de participações
Fundos imobiliários

2,0%
1,0%

FICs, FIAs e FIMs

8,0%

Cotas de fundos de índice

9,5%

0,0%

BDRs

8,0%
8,0%

Empreendimentos imobiliários

0,0%

Imóveis para aluguel e renda
Outros imóveis

5,0%
0,5%

Empréstimos a participantes e assistidos

13,5%

Financiamento imobiliário

1,0%

4,0%

8,5%

Limite

Títulos Públicos Federais

75,0%

Estruturados

Imóveis

Carteiras

Alterações nas alocações
por segmentos para 2016
* Renda fixa:
Mínimo: de 46,50% para 47,50%
Alvo: de 74,50% para 75,00%
* Renda variável:
Máximo: de 25,00% para 24,00%
Alvo: de 10,00% para 9,50%

Alterações em classe
de ativos para 2016
* Debêntures, notas promissórias
e títulos de inst. financeira: de 34% para 33%
* Ações em mercado e cotas de
fundos em ações: de 25% para 24%
* Cotas de fundos de índices (ações):
de 25% para 24%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA DO VALE MAIS
Rentabilidade esperada
Segmentos

Índices de Referência

Renda fixa
Renda variável
Investimentos estruturados
Investimentos no exterior
Imóveis
Operações com participantes

42% CDI + 58% (IPC-Br + 5,5%)
Ibovespa
IPC-Br + 5,5% a.a.
MSCI World Index (em reais)
+ 31,5% CDI + 56,5% (IPC-Br + 5,5%)
IPC-Br + 5,5% a.a.
IPC-Br + 5,5% a.a.
9,5% Ibovespa + 2% MSCI World Index
+ 32% CDI + 56,5% (IPC-Br + 5,5%)

Plano de Vale Mais Consolidado

Índices de Referência
12,0%
12,5%
12,4%
12,7%
12,4%
12,4%

Alterações nos
Índices de Referência para 2016
* Ibovespa: de 10,00% para 9,50%
* CDI: de 31,50% para 32,00%

Obs.: As rentabilidades esperadas
são uma média de longo prazo.

12,1%

VALE MAIS RENDA – BENEFÍCIO CONCEDIDO PRAZO CERTO E PERCENTUAL DE SALDO DE CONTA
Segmentos

Renda fixa
Operações
com
participantes
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Alocação 2016 - % RGRT
%
%
Carteiras
Mínimo Máximo % Alvo

85,0% 100,0% 100,0%

0,0%

15,0%

0,0%

MAIO/JUNHO 2016

Limite

Títulos Públicos Federais

100,0%

FIDC e FICFIDC

5,0%

CRI

5,0%

Debêntures, notas promissórias
e títulos de inst. financeira

20,0%

Empréstimos a participantes e assistidos

15,0%

Financiamento imobiliário

1,0%

Alocações por segmentos
e classe de ativos para 2016
Novo subplano criado em função
da alteração do regulamento
dos Perfis de investimento.

[BOM SABER]
ÍNDICES DE REFERÊNCIA DO VALE MAIS RENDA – BENEFÍCIO CONCEDIDO PRAZO CERTO E PERCENTUAL DE SALDO DE CONTA

Rentabilidade esperada
Segmentos

Índices de Referência

Renda fixa
Operações com participantes
Subplano Vale Mais Renda PCePSC

CDI
IPC-Br + 5,5%
IPC-Br + 5,5%

Taxa mínima atuarial

+ 31,5% CDI + 56,5% (IPC-Br + 5,5%)

11,5%
12,4%
12,4%

Obs.: As rentabilidades esperadas
são uma média de longo prazo.

PLANO VALIAPREV
Alocação 2016 - % RGRT
Segmentos

Renda fixa

%
%
Mínimo Máximo

50,0%

95,5%

%
Alvo

0,0%

28,0%

13,5%

Exterior

0,0%

7,0%

0,0%

participantes

4,5%

15,0%

Limite

Títulos Públicos Federais

95,5%

FIDC e FICFIDC

5,0%

CRI

5,0%

Debêntures, notas promissórias
e títulos de inst. financeira

42,0%

Ações em mercado e cotas de fundos em ações

28,0%

Cotas de fundos de índices (ações)

28,0%

77,0%

Renda
variável

Operações com

Carteiras

9,5%

FICs, FIAs e FIMs

7,0%

Cotas de fundos de índice

7,0%

BDRs
Empréstimos a participantes e assistidos

7,0%
15,0%

Financiamento imobiliário

1,0%

Alterações nas alocações
por segmentos para 2016

Alterações em classe
de ativos para 2016

* Renda fixa:
Mínimo: de 55,00% para 50,00%
Máximo: de 95,00% para 95,50%
Alvo: de 75,50% para 77,00%

* Títulos Públicos Federais:
de 95,20% para 95,50%

* Renda variável:
Máximo: de 30,00% para 28,00%
Alvo: de 14,50% para 13,50%
* Exterior:
Máximo: de 7,50% para 7,00%
* Operações com participantes:
Mínimo: de 5,00% para 4,50%
Alvo: de 10,00% para 9,50%

* Debêntures, notas promissórias
e títulos de inst. financeira:
de 43,40% para 42,00%
* Ações em mercado e
cotas de fundos em ações:
de 30,00% para 28,00%
* Cotas de fundos de índices (ações):
de 30,00% para 28,00%
* FICs, FIAs e FIMs:
de 7,50% para 7,00%
* Cotas de fundos de índice:
de 7,50% para 7,00%
* BDRs: de 7,50% para 7,00%

ÍNDICES DE REFERÊNCIA DO VALIAPREV

Rentabilidade esperada
Segmentos

Índices de Referência

Renda fixa
Renda variável
Investimentos no exterior
Operações com participantes

73% CDI + 27% (IPC-Br + 5,5%)
Ibovespa
MSCI World Index (em reais)
+ 31,5% CDI + 56,5% (IPC-Br + 5,5%)
IPC-Br + 5,5%

11,7%
12,5%
12,7%
12,4%

Plano Valiaprev

13,5% Ibovespa + 56,5% CDI +
30% (IPC-Br + 5,5%)

11,9%

Índices de Referência

Alterações nos
Índices de Referência para 2016
* Ibovespa: de 14,50% para 13,50%
* CDI: de 55,00% para 56,50%
* IPC-Br: de 30,50% para 30,00%

Obs.: As rentabilidades esperadas são uma média de longo prazo.

VALIAPREV RENDA – BENEFÍCIO CONCEDIDO PRAZO CERTO E PERCENTUAL DE SALDO DE CONTA

Alocação 2016 - % RGRT
Segmentos

Renda fixa

Operações com
participantes

%
%
Mínimo Máximo % Alvo

Carteiras
Títulos Públicos Federais

100,0%

FIDC e FICFIDC

5,0%

85,0% 100,0% 100,0%

0,0%

15,0%

0,0%

Limite

CRI

5,0%

Debêntures, notas promissórias
e títulos de inst. financeira

20,0%

Empréstimos a participantes e assistidos

15,0%

Financiamento imobiliário

1,0%

Alocações por segmentos
e classe de ativos para 2016:
Novo subplano criado em função da alteração
do regulamento dos Perfis de investimento.

ÍNDICES DE REFERÊNCIA DO VALIAPREV RENDA – BENEFÍCIO CONCEDIDO PRAZO CERTO E PERCENTUAL DE SALDO DE CONTA

Rentabilidade esperada
Segmentos

Índices de Referência

Renda fixa
Operações com participantes
Subplano Valiaprev Renda PCePSC

CDI
IPC-Br + 5,5%
IPC-Br + 5,5%

Taxa mínima atuarial

+ 31,5% CDI + 56,5% (IPC-Br + 5,5%)

11,5%
12,4%
12,4%

Obs.: As rentabilidades esperadas são uma média de longo prazo.

REVISTA VALIA
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[INVESTIMENTOS]

+

Resultados dos investimentos
da Valia no primeiro
quadrimestre de 2016

Confira a seguir a rentabilidade consolidada do primeiro quadrimestre do ano de 2016
da Valia. A rentabilidade mensal dos anos anteriores e de 2016 está disponível no
site (www.valia.com.br). Basta acessar, no menu, a área de “Investimentos” e, depois,
“Rentabilidade e Investimentos” e consultar as informações sempre que desejar.
Plano de Benefício Definido (BD)
O total dos ativos de investimentos do plano BD é de R$ 11,23 bilhões. O plano acumulou, até abril de 2016, um retorno de 5,12%,
contra uma meta atuarial medida pelo INPC + 4,75% a.a. de 5,43%.

Composição da carteira

VALOR EM R$
Mil

Mensal

Anual

9.092.858
177.803
502.444
1.008.035
451.559

1,01%
6,07%
2,91%
0,38%
0,83%

5,39%
18,28%
3,09%
1,67%
4,91%

11.232.698

1,11%

5,12%

Segmentos
Renda fixa
Renda variável
Inv. estruturados
Imóveis
Empréstimos
Total de investimentos

4,02%
8,97%
4,47%

80,95%

1,58%

Renda fixa
Renda variável
Op. com participantes
Imóveis
Inv. estruturados

Rentabilidade média dos últimos 15 anos e 4 meses

16,44%

20,11%

19,08%

18,18%

Plano: BD - abr/2016

16,38%
8,58%

Renda
fixa

6

Renda
variável

Imóveis

MAIO/JUNHO 2016

Superávit

Operações Consolidado
com
participantes

Ibovespa

13,20%

Meta
atuarial

13,64%

CDI

Patrimônio (ativo total)
Reserva matemática
Reserva de contingência
Reserva para revisão do plano
Outros compromissos do plano
Fundo de distribuição superávit

R$ mil
11.524.470,0
7.773.469,6
1.593.561,3
519.884.,0
1.474.848,9
162.706,1

*Em caso de distribuição de superávit, o valor é de R$143 milhões, de acordo com o fechamento de 2015. Esse valor será reavaliado no fechamento
de 2016 e, posteriormente, será definido o formato de destinação.

[INVESTIMENTOS]

Plano Vale Mais
O plano Vale Mais é dividido em subplanos, cada um com sua Política de Investimentos.
Subplano Renda: corresponde ao saldo de conta do participante destinado ao pagamento de renda de aposentadoria por prazo
certo ou percentual, com perfil de investimento único (Renda Programada).
Subplano BP: corresponde aos recursos para pagamento do benefício que foi garantido aos participantes migrados no ano 2000,
do plano de Benefício Definido para o plano Vale Mais.
Subplano Vitalício: destinado ao pagamento de renda de aposentadoria vitalícia, cujo valor é reajustado anualmente pelo IPC-Br
(Índice de Preços ao Consumidor - Brasil).

Plano Vale Mais – Subplano Renda (Renda Programada)
O subplano Vale Mais – Renda acumulou uma rentabilidade de 5,98%, ficando acima do seu Índice de Referência medido pelo IPC-Br
+ 5,5%, que acumula no período 5,43% de retorno.

CDI – sigla de Certificado de Depósito Interbancário. Este certificado é negociado
exclusivamente entre bancos e usado como referência para rentabilidade.

5,98%

5,43%

IBX-50 – é um índice que mede o retorno de uma carteira hipotética, composta por
50 ações selecionadas entre as mais negociadas na BM&FBOVESPA, em termos de
número de negócios e volume financeiro, ponderadas no índice pelo seu respectivo valor
de mercado.
IPC-BR – é um índice de referência para avaliação do poder de compra do consumidor
brasileiro. Este índice, calculado mensalmente, reflete a evolução dos preços de um grupo
de produtos e serviços-padrão que as famílias brasileiras adquirem para consumo.

VM PROGRAMADA
Retorno ano

Índice de Referência

IMA-B – índice de Mercado ANBIMA Geral, baseado em uma carteira teórica
composta por todos os títulos públicos negociados pelo Tesouro Nacional. O IMA-B é
composto apenas por Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-Bs), que são títulos
públicos que remuneram o investidor em uma taxa de juros prefixada + a variação do
IPCA no período.

Plano Vale Mais – Subplano Benefício Proporcional (BP)
O total dos ativos de investimentos do subplano Vale Mais Benefício Proporcional é de R$ 2,04 bilhões. O subplano acumulou, até abril 2016, um retorno de 4,50%, contra uma meta atuarial medida pelo IPC-Br + 5,5% a.a. de 5,43%.

Composição da carteira

VALOR EM R$
Mil

Mensal

Anual

Renda fixa
Renda variável
Inv. estruturados
Inv. no exterior
Imóveis
Empréstimos

1.505.766
99.270
62.153
42.371
237.414
101.234

1,00%
5,79%
3,59%
- 3,55%
0,33%
0,74%

5,40%
17,91%
6,37%
- 12,42%
1,43%
4,80%

Total de investimentos

2.048.207

1,08%

4,50%

Segmentos

3,03%
2,07%

4,94%
73,52%

11,59%

Renda fixa
Renda variável

4,85%

Inv. estruturados
Inv. no exterior
Imóveis
Op. com participantes

Rentabilidade média dos últimos 15 anos e 4 meses
19,62%
16,23%

17,56% 17,40% 16,90%
12,49%

13,64%

Meta
atuarial

CDI

8,58%

Renda
fixa

Renda
variável

Imóveis

Operações Consolidado
com
participantes

Ibovespa

REVISTA VALIA
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Plano Valiaprev
O plano Valiaprev é dividido em subplanos, cada um com sua Política de Investimentos.
Subplano Renda: corresponde ao saldo de conta do participante e é usado para pagamento da renda de aposentadoria por
prazo certo ou percentual, com perfil de investimento único (Renda Programada).
Subplano Vitalício: destinado ao pagamento de renda de aposentadoria vitalícia, cujo valor é reajustado anualmente pelo IPC-Br
(Índice de Preços ao Consumidor - Brasil).

Plano Valiaprev – Subplano Renda (Renda Programada)
O subplano Valiaprev – Renda acumulou uma rentabilidade de 5,98%, ficando acima do seu Índice de Referência medido pelo
IPC-Br + 5,5%, que acumula no período 5,43% de retorno.

5,98%

5,43%

VP PROGRAMADA
Retorno ano

Índice de Referência

Plano Vale Fertilizantes
O total dos ativos de investimentos do Vale Fertilizantes é de R$ 50,4 milhões. O plano acumula um retorno, até abril de
2016, de 6,32%, superando ligeiramente o seu Índice de Referência, o qual acumula, no período, 6,30% de retorno.

23,36%
18,26%
14,06%
6,32%

5,03%

Renda
fixa

Renda
variável

Consolidado

6,30%

4,34%

CDI

IBX-50 –
fechamento

IMA-B

Índice de
Referência
do plano

Plano Cenibra
O total dos ativos de investimentos do plano Cenibra é de R$ 26,1 milhões. O plano acumulou, até abril de 2016,
um retorno de 6,09%, contra uma meta atuarial medida pelo IGP-M + 5,5% a.a. de 5,16%.

6,09%
5,16%

Plano Cenibra
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IGP-M + 5,5% a.a.

[EMPRÉSTIMOS]

Impacto da inflação
no empréstimo da Valia
E

m 2015, o país viu sua inflação chegar a 10,67%. Os
brasileiros perceberam essa temida volta à inflação de
dois dígitos nos supermercados, feiras e nas contas de consumo. E, para este ano, a estimativa do Banco Central é de
que o índice ficará em 6,6%, ainda bem distante do centro
da meta, de 4,5%. Porém, mesmo com a previsão de queda, é preciso cuidado na hora de contratar um empréstimo.
Quem contraiu um empréstimo na Valia também pôde constatar o
efeito desse índice no aumento das parcelas mensais. A justificativa
para essa questão é que a prestação mensal que se paga sobre
o dinheiro emprestado é composta de juros fixos e de atualização
monetária. Os juros fixos são estabelecidos no contrato, enquanto a correção monetária varia mensalmente, pois é cobrada com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – um
dos indicadores que medem a inflação. Por isso, vale a pena ficar
de olho e se organizar.

Confira, na tabela abaixo, a variação do INPC:
Série histórica do INPC
Ano

No mês

No ano

12 meses

2014

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

0,63
0,64
0,82
0,78
0,60
0,26
0,13
0,18
0,49
0,38
0,53
0,62

0,63
1,27
2,10
2,90
3,52
3,79
3,92
4,11
4,62
5,02
5,57
6,23

5,26
5,39
5,62
5,82
6,08
6,06
6,33
6,35
6,59
6,34
6,33
6,23

2015

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

1,48
1,16
1,51
0,71
0,99
0,77
0,58
0,25
0,51
0,77
1,11
0,90

1,48
2,66
4,21
4,95
5,99
6,80
7,42
7,69
8,24
9,07
10,28
11,28

7,13
7,68
8,42
8,34
8,76
9,31
9,81
9,88
9,90
10,33
10,97
11,28

2016

Jan
Fev
Mar

1,51
0,95
0,44

1,51
2,47
2,93

11,31
11,08
9,91

ESCOLHA CERTA AO CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO
O empréstimo pode ser bom, contanto que seja destinado a uma finalidade de extrema importância, como adquirir um imóvel e sair do
aluguel, quitar dívidas com juros maiores, financiar um projeto que
poderá gerar renda, o investimento em uma faculdade, entre outras.
Além disso, é fundamental que a prestação esteja realmente
adequada ao orçamento doméstico e que o valor requisitado
não seja maior do que o necessário – solicite o que de fato
precisa. Fique atento ainda ao prazo, já que, dessa forma, você
fica menos exposto aos efeitos da inflação em sua prestação.

Variação (%)

Mês

+ 31,+ 531,%+ 5CDI31,%+ CDI531,+%56,31,5CDI+%556,31,CDI%+ 5(56,31,CDII%P+C-(556,CDI31,IP+B%C-r56,5(CDI31,+IB%Pr5,C-56,531,(CDI+I%5PB%)5,C-r556,31,(CDII+%5PB+C-%)r5,5(56,CDI31,I+%PB5C-r%)+5,(556,CDII+PB%31,5C-r5,%)+56,5(+CDIIB5%31,Pr5,C-%)%+56,5(I5%PBCDI31,+%)5,C-%r+5(56,I+%5PBCDI31,C-+%)r5,%(5I+56,PB531,%CDIC-+r%)5,%(+556,IB31,PCDI%r5,+%)C-+5(56,31,CDIBI%5,P%)+rC-+5(56,CDI31,I%)P+B%5,C-r56,5(CDI31,+IB%P%)r5,C-56,5(CDI+I%5PB%)5,C-r556,(CDII+%5PBC-%)r5,5(56I+%PB5Cr

O empréstimo disponibilizado pela Fundação possui algumas
vantagens, como as prestações variáveis, possibilitando que a
taxa de juros cobrada seja mais baixa que a do mercado. Além
disso, também pode ser visto como um investimento, uma vez
que o dinheiro emprestado é parte dos recursos dos participantes do plano. Assim, junto às demais aplicações (tais como renda
fixa, renda variável, entre outras), o empréstimo irá contribuir para
a rentabilidade que corrige as reservas dos planos de benefícios.

Portanto, ao solicitar um empréstimo na Valia ou em qualquer lugar, pense bem, converse com sua família, peça
o máximo de esclarecimentos possível e tome a decisão que realmente seja a melhor para o momento.

+ 31,5% CDI + 56,5% (IPC-Br + 5,5%)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços,
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.
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[VALOR VALIA]

Aposentados na ativa
D

esde 2008, o programa Portas
Abertas recebe a comunidade, em
Vitória (ES), para visitas que saem do
Parque Botânico Vale e percorrem todo
o Complexo de Tubarão. Entre os monitores responsáveis por acompanhar os
visitantes durante esse passeio, em que
parte da história da empresa é vista e
contada, três são ex-empregados, participantes da Valia e, hoje, aposentados.
Alcides Januário Pinto trabalhou por mais
de 32 anos na Vale e, quando encerrou sua trajetória profissional, estava
na área de Comunicação. Ele lembra
que, no início, era só ele. “Como o programa era focado nos aposentados,
eles também queriam que o monitor
fosse um aposentado”, conta Alcides.

e comigo não foi diferente. Trabalhar na
Vale e depois ser convidado para falar
da empresa em que trabalhamos por décadas nos enaltece. Tem gente que fala
que somos um patrimônio da Vale, porque vimos a empresa crescer. Realmente, eu conheço isso aqui como conheço
as minhas filhas”, complementa Pedro.

tas, foram mais de 170 mil visitantes.
“Todo empregado tem a empresa
como se fosse parte de si. É como se
fosse uma cultura. E foi buscando suprir aquela falta que tínhamos do trabalho que o Portas Abertas se tornou
tão importante, sendo uma extensão
da vida com a Vale”, conclui Alcides.

O programa desperta interesse crescente na comunidade. Em 2015, mais de
50 mil pessoas participaram da iniciativa. Os visitantes puderam conhecer de
perto as operações, as tecnologias de
controle ambiental e a contribuição da
Vale para o desenvolvimento do Espírito
Santo. Desde o início do Portas Aber-

*A matéria foi escrita com base em
um texto do Vale@Informar, publicação eletrônica produzida pela Vale
para os empregados da empresa.
Alcides, Pedro e Roberto compartilharam
suas experiências com a Valia e são multiplicadores de informações sobre a Vale.

Com a expansão do Portas Abertas para
escolas e a comunidade em geral, Roberto
Tavares, que trabalhou por 29 anos na
empresa, e Pedro Siqueira de Almeida,
empregado por 22 anos, se incorporaram
à iniciativa. “Eu tenho orgulho do trabalho que fiz na Pelotização, da mesma
maneira que tenho da tarefa que exerço
hoje, falando para a população sobre a
Vale. Tanto que não consegui me desligar da empresa, que sempre foi o meu
segundo lar”, afirma Roberto. “Todo empregado tem orgulho de vestir a camisa,

Conte-nos a sua história!
Você acabou de ver acima a história de três aposentados. Agora, queremos ouvir a sua história. Envie um e-mail para
a Valia (comunicacao.valia@vale.com) contando um pouco de sua trajetória de vida e nos dizendo de que forma seu
planejamento financeiro, feito antes de se aposentar, foi importante para esta nova fase. De que maneira a previdência da
Valia participou desse planejamento? Foi importante?
Sua história poderá ser selecionada e divulgada em alguma edição futura da revista, no site, ou ainda fazer parte
de um vídeo.
A sua história pode fazer toda a diferença para as próximas gerações.
Participe!
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Leia mais sobre o assunto nesta edição, na página 10.
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