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Quem investe no futuro sabe que pode ter na 
aposentadoria o começo de uma das melho-

res fases da vida. Felizmente, muitos de nossos 
participantes são grandes exemplos desse cami-
nho de planejamento e aprendizado contínuo. O 
Dia do Aposentado, comemorado em janeiro, é 
um dos momentos em que costumamos agrade-
cer àqueles que dão sentido ao nosso trabalho 
e estão constantemente ajudando a construir a 
trajetória da Valia. 

Mas não é apenas nessa data que procuramos es-
tar à altura de pessoas tão importantes. Em nosso 
dia a dia, buscamos sempre aprimorar os serviços, 
estruturar os canais de atendimento e cuidar do 
patrimônio de nossos participantes. Queremos tam-
bém ouvir e compartilhar as histórias de sucesso 
que acontecem após a aposentadoria – tudo para 
preservar essa relação próxima e de confiança.

Ao mesmo tempo, seguimos com a missão de dis-
seminar a educação financeira e previdenciária. 
Nossas ações já alcançaram mais de 8 mil pes-
soas em todo o país, incluindo ativos, assistidos 
e familiares dos nossos participantes. Oferecemos 
palestras e apresentações teatrais para aposenta-
dos de diversas cidades do Brasil, além de apos-
tarmos na educação on-line com cursos, vídeos e 
jogos em nosso site. Este ano, continuaremos com 
força total.

Esperamos que os próximos capítulos dessa his-
tória sejam ainda melhores.

Por elisabete 
Teixeira – diretora 
de Seguridade

nosso maior 
patrimônio 
é você

[PALAVRA DA VALIA]
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Já conhece o  
e-mail da Valia? 

Fim do 
horário 
de verão 
Não perca a hora! 

Este ano, o horário 
de verão termina dia 
19 de fevereiro. Os  
moradores das regiões 
Sul, Centro-Oeste e Su-
deste devem atrasar os 
relógios em uma hora. 
Os das regiões Norte e 
Nordeste precisam ficar 
atentos para a volta do 
fuso horário normal. O 
Disque Valia funciona 
das 8h às 19h, pelo ho-
rário de Brasília. 

A té o final de fevereiro, será enviado aos participantes assisti-
dos, pelos Correios, o demonstrativo com os dados necessá-

rios para o preenchimento da declaração de Imposto de Renda. 
Além disso, na mesma data, o documento também será disponi-
bilizado no Portal do Participante (www.valia.com.br).

Caso não receba o informe até o final de março, o 
participante deve procurar os canais de atendimen-
to da Valia para solicitar uma segunda via: e-mail  
(fale.conosco.valia@vale.com), Disque Valia (0800 7020 162 / 
ramal interno: 162 / celular ou exterior: 21 3184 9999), ou vá 
até uma de nossas agências e postos.

Fique de olho:  
reajuste no plano Bd 

Informe de rendimentos 

O reajuste para aposentados e pensionistas do plano de Be-
nefício Definido, concedido na folha de pagamento de ja-

neiro deste ano, foi de 6,58%. Como determina o regulamento 
do plano, o índice é o mesmo utilizado para o reajuste dos 
benefícios do INSS.

Você sabia que é possível tirar dúvidas, fa-
zer solici tações ou enviar elogios, re-

clamações e sugestões sem sair do confor-
to da sua casa? É só mandar um e-mail para  
fale.conosco.valia@vale.com. Você tam bém pode 
usar o formulário disponível na seção “Fale Co
nosco”, no site da Valia. Nossa equipe entrará em 
conta to em até três dias úteis. Bem simples, não? 
Aproveite essa facilidade!

[CONHECIMENTO GERAL]
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Em 1985 partiu para trabalhar em uma empresa de 
Carajás (PA) e, em junho do ano seguinte, conse-

guiu uma vaga na Vale como mecânico. Durante 30 
anos de carreira, subiu nos cargos e em sua forma-
ção. Era técnico em mecânica, se formou em Geo-
grafia e, ao se aposentar, em 2015, atuava como 
analista de qualidade. “Passei por vários setores e 
áreas. Foi um grande progresso”, afirma.

Porém, como toda boa história, esta também teve 
dificuldades. Ao mudar de cidade, Sady deixou em 
Minas sua noiva, Aparecida. “Em mais de um ano, 

desde que fui para Carajás até começar na Vale, 
praticamente não nos vimos”, conta. A saudade era 
tanta que não perderam tempo na hora de trocar as 
alianças. Casaram no final de 1986 e, quatro dias 
depois, já estavam morando no Pará. “Tive que vol-
tar ao trabalho e não deu tempo para quase nada, 
então, não tivemos uma lua de mel merecida”, diz.

Os anos foram passando e a família cresceu. Sady 
e Aparecida tiveram uma filha e estavam esperan-
do a segunda quando Márcia, uma moça órfã, 
bateu em sua porta procurando emprego. Como 

Uma história  
de amor...  
e planejamento 

+
desde cedo, Sady pantuza já sabia o que queria. Mineiro de nova era, costumava 
olhar os ferroviários trabalhando na cidade e imaginava seu futuro. “ir para a Vale 
era o sonho de qualquer nova-erense”, lembra. Foi o que aconteceu. ele entrou 
na companhia e criou uma grande família, mas, no caminho até lá, precisou adiar 
outro sonho: ter uma lua de mel com sua esposa. 

[DESTAQUE]
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precisariam de ajuda para criar as duas meninas –   
Cindy e Cyntia –, ofereceram a ela um lugar na 
casa. Alguns anos depois, uma nova surpresa: 
Márcia ficou grávida de Talis, que também passou 
a fazer parte da família.

“Aí tinha o colégio das meninas, minha faculda-
de, as dificuldades foram aumentando e a gen-
te abria mão dos passeios”, relembra. Mesmo 
assim, Sady continuou investindo na previdência 
complementar, como fez desde sua entrada na 
Vale. Em 2013, com as filhas crescidas e a situ-
ação financeira melhor, começou a vir o retorno: 
ele e sua esposa conseguiram fazer uma viagem 
de cruzeiro por cinco dias entre Rio de Janeiro 
e São Paulo. “Foi um momento mágico e único, 
inesquecível! Nós dois sozinhos, fazendo novos 
amigos. Valeu a pena ter esperado”, conta.

Não foi só isso que a paciência proporcionou 
ao casal. Depois de muito planejamento, Sady 
pode contar com uma aposentadoria tranquila. 
“A previdência complementar vem para somar, 
dar esse conforto e completar a renda. Hoje, te-
nho um bom plano de saúde e não preciso me-
xer no meu salário para isso”, afirma. Agora, ele 
aproveita os bons momentos ao lado da esposa, 
vê Talis crescer e investe nos projetos das filhas. 
Dessa forma, continua se dedicando ao que mais 
importa: sua família.

“A previdência vem 
para somar, dar 
esse conforto e 

completar a renda.”
Sady Pantuza

HiStória vencedora 

Sady Pantuza foi um dos vários 
aposentados que separaram um 
tempo para compartilhar suas 
histórias e mostrar como é importante 
planejar o futuro. Seu depoimento  
foi o ganhador do nosso concurso  
e deu direito a uma cafeteira 
nespresso com 200 cápsulas!

Quer contribuir também com as 
próximas gerações? envie sua história 
para: comunicacao.valia@vale.com. 

[DESTAQUE]
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A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp) e o Sindicato 

Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar (Sindapp) fizeram, no dia 26 de fevereiro, a 
cerimônia em homenagem ao Dia do Aposentado. O es-
colhido este ano como representante da Valia foi o par-
ticipante José Colistete, diretor da Aposvale de Vitória.  
A diretora de Seguridade da Fundação, Elisabete Tei-
xeira, entregou ao aposentado um diploma pela data.

A Valia se orgulha de poder fazer parte de um evento 
que demonstra todo nosso respeito pelos aposentados.

Homenagem ao  
dia do aposentado

[VALOR VALIA]
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Cerca de 80% dos nossos participantes têm o hábito 
de usar a internet*. Alinhados a esse comporta-

mento, oferecemos conteúdos on-line sobre assuntos 
ligados à educação financeira e previdenciária em 
nosso site, como: vídeos, cursos, jogos e uma série 
de atividades, com a finalidade de auxiliálos em suas 
decisões financeiras.

Segundo Bárbara Ferraz, da área de Educação e Co-
municação, a ideia é aumentar a oferta de ações on-line 
nos próximos anos. “Oferecer esse tipo de ação nos aju-
da a alcançar um número cada vez maior de pessoas e 
disseminar nossa estratégia de educação, inclusive para 
familiares dos participantes e o público em geral”, diz. 

Nossos dois recentes lançamentos em vídeo são exem-
plos disso. Eles trazem informações úteis para escolhas 

relacionadas ao consumo e ao controle orçamentário: 
o vídeo ”Educação Financeira” alerta para armadilhas 
do comércio que estimulam o consumismo e apresen-
ta a influência do lado emocional nas decisões do 
dia a dia. Já o vídeo “Empréstimo Valia” apresenta os 
principais conceitos envolvidos neste serviço, além de 
mostrar como são formadas as prestações. 

Esses e outros conteúdos são encontrados na seção 
“Educação Financeira” do nosso site. Mesmo para 
aqueles que não costumam navegar pela internet, o 
acesso é bem simples. Caso surjam dúvidas sobre como 
utilizar esses conteúdos, os canais de atendimento da 
Valia estão à disposição para ajudar.

*Resultado da Pesquisa de Satisfação Valia 2015.

educação  
a um clique 

[TECNOVALIA]
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Início da operação 
do edifício

Em 11 de 
dezembro um 

incêndio atingiu o 
edifício

Reinaugurado após 
reformas e reforço 

estrutural

Valia e Vale 
passam a ser 

proprietárias do 
edifício. Em 14 de 
março é firmado 

contrato de locação 
da Vale

Valia adquire parte 
da Vale e passa a 
ser proprietária 

integral

Encerramento do 
contrato de locação 
e início das obras

1960 1981 1984 1990 2014 2016

O retrofit preservará traços originais 
do EBM, projetado nos anos 60

Edifício Barão de Mauá 
passa por modernização
o edifício Barão de Mauá (eBM) está localizado na av. Graça aranha, no Centro do Rio 
de Janeiro, e foi projetado na década de 60, pelos arquitetos oscar niemeyer, Sabino 
Barroso e Lúcio Costa. o eBM está inserido em uma região considerada “entorno de 
bem tombado” em função de sua proximidade com o palácio Capanema. 

[BOM SABER]
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Início da operação 
do edifício

Em 11 de 
dezembro um 

incêndio atingiu o 
edifício

Reinaugurado após 
reformas e reforço 

estrutural

Valia e Vale 
passam a ser 

proprietárias do 
edifício. Em 14 de 
março é firmado 

contrato de locação 
da Vale

Valia adquire parte 
da Vale e passa a 
ser proprietária 

integral

Encerramento do 
contrato de locação 
e início das obras

1960 1981 1984 1990 2014 2016

Edifício fica situado em região valorizada 
do Centro da cidade do Rio de Janeiro

Na década de 1980, um incêndio de grandes pro-
porções afetou todo o edifício, que foi reformado 

em sua totalidade e voltou ao funcionamento quatro 
anos depois.

Em março de 1990, a Valia adquiriu, da Vale S.A., 
95% do EBM, ficando os 5% remanescentes como 
propriedade da Vale S.A. Em setembro de 2014, a 
Fundação passou a ser proprietária integral do imóvel. 
Desta forma, a partir de 1990, a Vale passou a ser 
locatária do imóvel, onde manteve sua sede mundial 
por 26 anos, até o início de 2016.  

Como parte do processo de manutenção constante da 
edificação, foi contratado pela Valia, em setembro de 
2015, um diagnóstico predial, no qual ficou compro-
vada a necessidade de modernização dos sistemas 
existentes, já em fase final de sua vida útil. O objetivo: 
proporcionar redução de consumo energético, diminui-
ção dos custos de manutenção, mitigação do risco ope-
racional, ambiental e de saúde e segurança. 

O EBM está inserido em região consolidada, com infra-
estrutura de serviços e transporte, em uma localização 
“premium” do Centro da cidade do Rio de Janeiro, a 
12 minutos a pé do Aeroporto Santos Dumont – o que 
torna o empreendimento diferenciado e valorizado no 
mercado imobiliário. A Valia, respaldada por estudos 
técnicos e de viabilidade econômicofinanceira, decidiu 
pela reforma da edificação, o que tornará o imóvel eco-
nomicamente viável por mais algumas décadas.  

Seguindo o previsto na legislação, a fachada da edifi-
cação deverá ser totalmente preservada. Serão substi-
tuídos os materiais e as peças danificadas pelo tempo, 
que se façam necessários por questão de segurança, 
mas as características originais serão mantidas. 

Toda a parte de demolição interna da edificação já foi 
concluída e o imóvel encontrase no “osso”. A contrata-
ção da construtora que executará as obras está em fase 
final e a reforma terá duração estimada de 14 meses.

[BOM SABER]
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P A L A V R A S
Educação Financeira 
e Previdenciária Valia

1. Excedente do plano quando a rentabilidade dos investimentos é maior do que a prevista.

2. Contrato feito para receber quantia que deverá ser devolvida com juros e correção monetária 
após prazo estipulado.

3. Processo de formação e ensino altamente valorizado pela Fundação.

4. Pagamento feito a participante ou beneficiário (quando for o caso) a partir da data de concessão. 

5. Contribuição obrigatória devida ao Estado.

6 (horizontal) Modernização em edificação antiga, preservando suas características originais.

6 (vertical) Relato de uma série de fatos ocorridos em determinado período.

7. Montante em dinheiro que se guarda para situações futuras.

8. Vigor ou força para continuar realizando atividades.

9. Aumento de salário ocorrido em função de variáveis externas (como inflação).
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[QUADRINHOS]
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