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Conheça o ValiaCast, 
o podcast da Valia
O ValiaCast, canal de podcast da Valia lan-
çado no último dia 24 de setembro, chegou 
para oferecer informações sobre cenário 
econômico, resultados de investimento da 
Valia, notícias da Fundação e educação 
financeira de forma simples e rápida.

Agora, você terá acesso ao melhor con-
teúdo sobre finanças quinzenalmente no 
seu celular ou computador, para ouvir e se 

informar, inclusive enquanto realiza outras tarefas no seu dia a dia.

Os episódios abordarão temas variados, que te ajudarão a entender um pouco mais sobre as 
ações da Valia e te dar mais autonomia sobre seus investimentos. 

O ValiaCast é quinzenal e você pode ouvir no Spotify, Youtube e até no site Valia.

O terceiro episódio já está no ar, apresentando o resultado consolidado de setembro da Valia e 
o cenário econômico pela voz do Henrique Fonseca, um dos nossos analistas de investimentos.

Acompanhe!

https://open.spotify.com/show/4qR4j1LAiqcEUWaAppeHOq
https://www.youtube.com/watch?v=RZhO0pf2auI
https://www.valia.com.br/valiacast/


4 motivos para 
criar um plano 
de previdência 
complementar 
infantil

Um plano de previdência privada para 
crianças busca realizar sonhos que vão 
além de garantir a aposentadoria dos filhos.

Por essas e outras, a Valia criou o Prevaler, o plano pensado para beneficiar quem você mais 
ama: a sua família. Com ele, sonhos como o primeiro carro, uma faculdade ou intercâmbio, 
ficam muito mais próximos.

Para nosso orgulho, em um intervalo de apenas 1 ano desde sua criação, o Prevaler conquis-
tou um patrimônio de mais de R$  8 milhões e 2,7 mil participantes; em sua maioria, crianças e 
adolescentes.

Este é o resultado da confiança de quem já conta com planos de previdência da Valia e deseja 
estender a garantia de um futuro melhor a seus filhos, sobrinhos e netos...

Conheça alguns motivos para inscrever sua criança no Prevaler:

1. Pequenas parcelas para alcançar um grande valore

A grande vantagem desta modalidade é poder contar com o tempo para a diluição das parcelas 
e, assim, alcançar o valor desejado.

Ao levar em consideração a retirada após os 18 anos, o Prevaler permite que o responsável 
invista uma quantia ao longo dos anos a fim de custear os sonhos de longo prazo, com o auxílio 
de uma boa rentabilidade histórica como a da Valia.

2. Incentivar a educação financeira

As crianças participantes do Prevaler fazem parte da Geração Meu Dindim, e crescerão enten-
dendo o valor do dinheiro e a importância de investir no futuro.

Se é o seu desejo estimular a educação financeira dos seus filhos, sobrinhos e netos desde a 
infância, investir em um plano de previdência pode ser o primeiro passo para despertar não só 
consciência, mas responsabilidade com as finanças.

Educação financeira e previdenciária



3. Antecipar grandes sonhos

Imprevistos e emergências podem acontecer com qualquer um. Por isso, investir em um plano de 
previdência infantil lhe permitirá antecipar e montar uma reserva para custear alguns planos e 
sonhos que seus filhos poderão ter no futuro.
Com o dinheiro rendendo mais, atitudes como poupar, por exemplo, para um carro ou uma boa 
faculdade, podem sair mais baratas a longo prazo do que desembolsar o total na hora.

Quanto maior o prazo e o valor investido periodicamente, maior a reserva financeira disponível 
para a criança no futuro.

4. Aposentadoria dos filhos

Apesar de não ser o único foco, o investimento também pode ser direcionado para a aposenta-
doria das crianças. Dessa forma, elas aprendem desde cedo que poupar para garantir um futuro 
confortável é a melhor alternativa.

Conte com o Prevaler para realizar os sonhos dessa geração tão promissora, a Geração Meu 
Dindim! Aproveite o mês das crianças e pense no amanhã delas! 

Clique aqui e faça a inscrição!

https://www.valia.com.br/planos-e-servicos/planos/prevaler/
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Eleições 2020 – O 
que você precisa 
saber

Estão chegando as Eleições para a escolha 
dos representantes dos participantes 
ativos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Valia. A cada três anos, são abertas 
duas vagas para membro efetivo e duas 
para suplente no Conselho Deliberativo 

e uma vaga para titular e outra para suplente no Conselho Fiscal da Valia. Para garantir a 
transparência das eleições, todo o processo será acompanhado por uma empresa de auditoria 
independente. 

Os membros do Conselho Deliberativo terão o mandato de 3 (três) anos, permitida a 
recondução e o 1º (primeiro) e o 2º (segundo) mais votados serão membros efetivos, enquanto 
que o 3º (terceiro) e o 4º (quarto) mais votados, serão membros suplentes. Já no caso do 
Conselho Fiscal, o 1º (primeiro) mais votado será membro efetivo e o 2º (segundo) mais votado, 
membro suplente. 

Os participantes que se inscreveram terão sua candidatura validada pela Comissão Eleitoral 
e pela empresa de auditoria. Em breve, divulgaremos a relação de candidatos para os dos 
Conselhos. 

Para divulgação dos programas e propostas de trabalho, e visando tornar o processo eleitoral 
o mais transparente e democrático possível, os candidatos somente poderão realizar campanha 
eleitoral a partir do dia do registro das inscrições até o encerramento das votações. Além disso, 
esse esforço será de responsabilidade exclusiva do candidato, que não poderá utilizar os 
materiais e recursos da sua empresa patrocinadora ou da Valia

Como é feita a votação e quem poderá votar?

Assim como no último processo eleitoral, a votação será totalmente eletrônica, feita pelo telefone 
ou pelo hotsite específico da eleição, que será divulgado em breve. Apenas poderão votar os 
participantes ativos maiores de 18 anos e inscritos na Valia até o dia 30 de setembro de 2020.

A votação ocorrerá entre os dias 18 e 25 de janeiro de 2021. A posse será em abril de 2021.

As instruções de como votar serão divulgadas em breve, juntamente com o material para 
votação.

Para mais informações, acesse o Edital e o Regulamento da Eleição.
.
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https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Edital.pdf
https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Regulamento.pdf

