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Diretoria da Valia se reúne para ouvir o Sindicato Metabase 

A diretoria da Valia recebeu hoje, dia 22, os representantes do Sindicato Metabase 

para ouvir e esclarecer os questionamentos sobre a distribuição do contracheque 

dos aposentados, o Benefício Proporcional do Plano Vale Mais, o Superávit do Plano 

de Benefício Definido e os processos judiciais. 

Na ocasião, a Valia ratificou todos os pontos já acertados previamente com a 

Aposvale: 

Distribuição dos contracheques aos aposentados: 

O contracheque eletrônico tem como principal objetivo garantir a segurança no 

envio das informações. O acesso ao documento pode ser feito de diversas maneiras: 

(i) através dos caixas eletrônicos ou nos sites das instituições financeiras 

conveniadas (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander); (ii) 

no Portal do Participante, no site www.valia.com.br; (iii) nos totens disponíveis nas 

agências de Itabira (MG), Vitória (ES) e Parauapebas (PA) ou (iv) pelo atendimento 

eletrônico do Disque Valia. 

 

A Valia está analisando mais uma forma de disponibilização do contracheque, além 

das listadas acima, para atender àqueles que mensalmente solicitam o envio por 

Correios. 

Revisão do valor do benefício do plano Vale Mais: a Valia reitera o compromisso 

assumido com a Aposvale pela Administração anterior. A Fundação permanecerá 

participando do grupo de estudos que já fez sua primeira reunião no dia 02 de 

dezembro de 2014. Este grupo tem como objetivo discutir e, se possível, propor 

melhorias no Benefício Proporcional. A próxima reunião do referido grupo deverá 

ser realizada em fevereiro de 2015. 

 

Pagamento de mais parcelas do superávit: a Fundação passou a distribuir 

superávit, a partir de janeiro de 2007, no percentual de 11,59% e, em 2008, 

aumentou o percentual para 25%, mantido até hoje. Além da distribuição mensal, 

de 2010 até 2014, a Fundação pagou também abonos, até o momento, de 29,44 

vezes o valor do benefício mensal. 

 

Não existe previsão de pagamento de abono em 2015. Os gestores da Valia 

(Conselhos, Diretoria, Gerentes e Técnicos) trabalham permanentemente com total 

dedicação para manter o pagamento dos 25% e, quando a situação financeira 

permitir, voltar a pagar os abonos. 

https://www.valia.com.br/


Processos judiciais: a Valia reitera que nunca foi contra realizar acordos, e, 

tampouco tem interesse em atrasar os pagamentos dos casos já decididos pela 

Justiça. No entanto, em vários casos de revisão de suplementação, os valores 

apresentados pelos representantes dos autores são muito maiores do que os 

calculados pelos técnicos da Valia. Nesses casos, a Fundação, como responsável por 

garantir a integridade do patrimônio dos planos em benefício de todos os 

participantes, não pode efetuar o pagamento dos valores que entende serem 

superiores aos devidos, conforme as respectivas decisões judiciais. Diante disso, a 

Fundação precisa contestar judicialmente os cálculos apresentados pelos 

representantes dos autores. 

 

Vale ressaltar que recentemente a Valia participou da Semana da Conciliação, em 

Minas Gerais, celebrando 6 acordos; outros 3 acordos aguardam apenas 

homologação judicial. 

Reiteramos o compromisso de manter os participantes permanentemente 

informados sobre esses assuntos. 

Canais de atendimento: 

Disque Valia (0800 7020 162 ou, para ligação de celular 0XX-21-3184-9999), de 2ª a 

6ª feira das 7h às 19h; 

Fale Conosco (disponível no site da Valia ou fale.conosco.valia@vale.com). 
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