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Conheça os 
vencedores do 
concurso “Tô On-line 
no Portal”
Você deve estar curioso para saber quem venceu o con-
curso “Tô On-line no Portal”, certo? Agora, o mistério está 
a poucas palavras de acabar. Antes do resultado, vamos 
rapidinho relembrar como era o concurso. Nós convidamos 
os nossos participantes a entrar e conhecer o novo Portal 
do Participante. Depois, pedimos que tirassem um print dos 
seus dados atualizados na seção “Meus Dados” e nos en-

viassem a imagem por e-mail, junto de uma frase criativa sobre o que conheceu no Portal. O vencedor 
levaria para casa um notebook novinho!

E, após a avaliação de uma comissão externa, os vencedores foram:

- Ricardo Guilherme Vieira Franc, participante ativo da Salobo Metais e morador do MA, com a 
frase “Com o Portal Valia, o futuro quem faz sou eu!”; e

- Antonio Geraldo Xisto, participante assistido, morador de MG, com a frase “Portal do Partici-
pante: onde a acessibilidade, a praticidade e a comodidade fazem a diferença”.

Obrigado a todos que participaram e parabéns aos vencedores!



Parceria renovada
Uma relação saudável e produtiva é baseada em proximidade e transparência. E, para estarmos ainda 
mais perto de nossos patrocinadores, começamos outra rodada do Encontro com Patrocinadores, 
promovido pela área de Arrecadação e Relações com Patrocinadores da Valia. 

Os encontros reúnem profissionais de RH dos patrocinadores da Valia. “Essas reuniões têm como 
objetivo reforçar e melhorar essa relação de parceria. É mais uma oportunidade para ouvirmos os an-
seios dos nossos parceiros e levarmos informações sobre a Entidade”, explica Fátima Machado,  
de Arrecadação e Relações com Patrocinadores. 

No mês de setembro, o evento foi realizado em Belém (PA), com as empresas Albras, Alunorte, Hydro, 
Hydro Energia e Mineração Paragominas; na Vale, em Carajás (PA); e na Vale, em São Luís (MA). 
Quem esteve presente foi Elisabete Teixeira, diretora de Seguridade, que abordou os temas “Valia  
e seus principais indicadores”, “Economia comportamental” e “Trilhas Educacionais da Valia”.

“A Valia conseguiu esclarecer diversos pontos sobre os planos e ajudou muito numa meta que eu 
tenho: mostrar aos nossos colaboradores esse produto como um benefício. E essa conversa com o 
RH é fundamental. Foi muito rico e proveitoso para todos nós”, diz Igor Machado de Carvalho,  
da Norsk Hydro. 

Mais de cem profissionais de RH já participaram dos eventos. Uma nova rodada está prevista para 
acontecer ainda neste ano e outras devem ocorrer no ano que vem. Assim, fechamos 2018 juntos  
e começamos 2019 já aguardando novos encontros. 

“Os convidados estão participando ativamente, com muitas perguntas, sugestões e elogios, não só 
sobre os assuntos abordados, mas também sobre a iniciativa desse tipo de evento. Em resumo:  
está sendo um sucesso!”, finaliza Fátima.
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Entenda o cálculo 
da sua contribuição 
na Valia
Um bom planejamento financeiro garante um equilíbrio no 
uso do seu dinheiro, destinando parte para os gastos do 
presente e parte para a construção de uma reserva para o 
futuro. O 13º salário se torna uma boa oportunidade para 
adequar o seu planejamento a esse equilíbrio. Sabemos 
que é uma época que requer muitos gastos extras, como: 
material escolar, IPTU, IPVA, entre outras contas. No en-

tanto, incentivamos que se esforce para reservar uma parte para seu futuro. Lá na frente você vai 
ver o valor dessa decisão tomada hoje.

Além disso, fazendo contribuições esporádicas em sua previdência, você pagará menos Imposto de 
Renda (IR) ainda este ano, pois o incentivo fiscal vai até o limite de 12% da renda bruta anual para 
quem faz a declaração de IR no modelo completo.

A fim de ajudá-lo no cálculo do benefício fiscal de IR, a Valia disponibiliza em seu site (www.valia.com.br) 
o Jogo do Benefício Fiscal – A Dieta do Leão. Clique aqui e acesse. Para verificar o ganho no 
futuro com suas contribuições esporádicas, você pode utilizar nosso Simulador de Benefícios.  
Faça quantas simulações desejar.

Emita seu boleto de esporádica acessando o Portal do Participante, com seu e-mail e senha,  
clique na seção “Minhas Contribuições” e gere o seu boleto. Simples assim.  
É rápido, prático e você ainda pode fazer contribuições no valor que desejar!

Aproveite esse momento para se planejar e garanta um presente e um futuro em equilíbrio!

Finanças e Previdência


