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Superávit do Plano Cenibra 

A diretoria da Valia juntamente com sua equipe técnica, apresentou ao Conselho Deliberativo (CD), em reunião realizada em 21 de junho de 2017, a proposta de distribuição do superávit do Plano Cenibra. Tal proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho na referida reunião. 
Conheça a proposta aprovada pelo Conselho Deliberativo: 
É estimado que sejam pagos a cada participante assistido do Plano Cenibra 8  abonos semestrais sendo os 7 primeiros equivalentes a 6 benefícios mensais cada e o último de aproximadamente 3,44 benefícios. Vale destacar que se trata de uma estimativa, portanto, o pagamento poderá cessar de forma antecipada caso os recursos se esgotem antes do previsto. É importante ressaltar também que qualquer pagamento de Superávit dependerá da aprovação prévia pela PREVIC. 
Próximos passos: 
O primeiro pagamento será feito após a aprovação da PREVIC e os outros 7 pagamentos serão feitos a cada 6 meses após a realização deste 1º pagamento. Para isso, a Valia, após ter recebido a aprovação de seu Conselho Deliberativo, está contratando, por conta de exigência legal, empresa de auditoria externa, específica e independente para avaliação das reservas e dos recursos do Plano Cenibra. Após a conclusão desta auditoria, será submetida tal proposta com os respectivos pareceres à aprovação da PREVIC. Ainda não é possível prever a conclusão destas etapas (auditoria e aprovação pela PREVIC). 
A Valia, juntamente com seu Conselho Deliberativo, cumprindo seu dever de zelar pela saúde financeira dos planos de previdência que administra, como o Plano Cenibra, buscará sempre apresentar propostas como esta, que priorizem o equilíbrio e a sustentabilidade dos recursos de nossos participantes. 
Manteremos nossos participantes continuamente informados a respeito, mas em caso de dúvida, entre em contato por meio de nossos canais de atendimento: Disque Valia (0800.7020.162), e-mail: fale.conosco.valia@vale.com ou agências e postos. 
  
Saiba mais sobre o Plano Cenibra: 
O Plano Cenibra é um plano de previdência complementar administrado pela Valia que já se encontra fechado para novas adesões desde abril de 2001, possuindo atualmente somente participantes assistidos, ou seja, participantes que já recebem benefício mensal de aposentadoria ou pensão da Valia. 
Esse plano tem apresentado saldo superior à projeção necessária para a cobertura de seus compromissos atuais e futuros, decorrente, dentre outros fatores, do retorno de rentabilidade obtido com os investimentos feitos pela Valia.  

 


