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Eleições Valia

Eleições Valia 
2020 - Quais são os 
próximos passos
Os candidatos para representante dos 
participantes ativos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Valia já foram 
validados pela Comissão Eleitoral, assim 
como pela empresa de auditoria 
independente que acompanha todo o pro-
cesso eleitoral. Confira abaixo:

OBS: listamos os candidatos em ordem alfabética.

Conselho Deliberativo

Érica Rejane Sarges Rodrigues (Érica Sarges)

Flavio Geraldo do Carmo (Flavinho)

Gilberto Miralles de Figueiredo Neto (Gilberto Miralles)

José Bispo dos Santos Filho

Josilene Lopes da Silva (Josilene Lopes)

Rodrigo Vianna Mello (Rodrigo Mello)

Ronaldo da Silva Lage (Ronaldo Lage)

Hector Campos Scarpati (Scarpati)



Conselho Fiscal

Márcio Augusto Maia Medeiros (Márcio Medeiros)

Vânia de Albuquerque (Vânia de Albuquerque)

Campanha eleitoral

Com o intuito de deixar o processo eleitoral o mais transparente e democrático possível, os 
candidatos somente poderão realizar a campanha eleitoral até o encerramento das votações no dia 
25 de janeiro de 2021. Importante frisar que esse esforço é de responsabilidade 
exclusiva do candidato, que não poderá utilizar os materiais e recursos da sua empresa 
patrocinadora ou da Valia.

Em breve, divulgaremos as propostas de trabalho de todos os candidatos para ajudar na sua 
escolha. 

Como você pode votar?

A votação ocorrerá entre os dias 18 e 25 de janeiro de 2021 e a posse acontecerá em abril de 2021. A 
votação será totalmente eletrônica, feita pelo telefone ou pelo espaço físico da eleição em nosso 
site. As instruções de como votar serão divulgadas em breve.

Só poderão votar os participantes que estavam ativos na Valia até o dia 30 de setembro de 
2020. 

Lembre-se que o seu voto é muito importante já que os representantes serão a sua voz dentro do 
Conselho por três anos. Para mais informações, acesse o Edital e o Regulamento da Eleição. 

https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Edital.pdf
https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Regulamento.pdf


Educação Financeira

Valia participa 
pela quarta vez da 
Semana Nacional de 
Educação Financeira 

A Semana Nacional de Educação 
Financeira é uma iniciativa promovida pelo 
Banco Central e tem como propósito 
oferecer ações gratuitas que promovam 

práticas financeiras consistentes contribuindo para que cada um de nós esteja preparado para 
ser o protagonista da sua vida financeira. 

E por entendermos a importância e disseminação desse tema entre os nossos participantes, a 
Valia participou pelo quarto ano consecutivo dessa iniciativa. “Educação financeira e 
previdenciária está no nosso DNA e é um grande legado dessa Fundação” diz Bárbara Ferraz, 
analista de educação da Valia. 

Esse ano, a 7ª Semana ENEF ocorreu entre os dias 23 e 29 de novembro e trouxe o tema 
“Resiliência Financeira: como atravessar a crise?”. Um assunto que muito se relaciona ao que 
diversas famílias estão enfrentando em razão das consequências oriundas da pandemia. 

Para a Valia, contribuir para que nossos participantes e suas famílias estejam mais bem infor-
mados e, consequentemente, tomem melhores decisões financeiras é algo que pode e deve ser 
aproveitado por todos da casa “Adaptamos a nossa palestra de Educação Financeira presencial, 
trazendo dicas e alertas necessário em função da adoção de novos hábitos decorrentes da 
pandemia  e, o que antes ficava limitado a capacidade de um espaço físico,  agora pode ser 
acompanhado online, via Facebook e com todos da casa. Um ponto alto foi alcançar 800 
pessoas simultaneamente em uma dessas transmissões de Educação Financeira em uma ação 
promovida em parceria com a Vale”, diz Barbara Ferraz.

A programação da Valia na Semana ENEF contou com três lives, quatro vídeoaulas e 
publicações de conteúdos de educação financeira. 

Se você não conseguiu acompanhar, fique tranquilo. A gravação das lives e vídeoaulas podem 
ser assistidas no nosso perfil Valia Previdência no Facebook ou aqui no nosso site.



Prevaler

Prevaler com você e 
seus familiares na 
realização de 
sonhos
Todo investimento começa a partir de um 
sonho. Luísa Santos Ribeiro, filha de Sérgio 
Luiz Martins Ribeiro, funcionário da Vale 
e que hoje é nosso participante assistido, 
conheceu o plano por meio do pai e hoje 

conta com o auxílio do Prevaler para uma poupança de aposentadoria segura. “Como o 
Prevaler oferece várias opções de investimento, sei que mesmo nos planos mais arriscados meus 
recursos serão bem aplicados”, diz.

Tatiana Geralda de Souza Silva conta que conheceu o plano pelo aplicativo Valia Previdência 
e se inscreveu com a intenção de viajar para o exterior, seu grande sonho. “Comparado com 
outros planos, a principal diferença que vi no Prevaler foi que me senti mais confiante e recebi 
um bom atendimento e explicações quanto aos benefícios do plano”, explica.

Mas neste ano o Prevaler foi para muitos participantes não só um investimento em um plano de 
previdência, mas também um presente para os familiares. 

É o caso de Lívia Helena e seu pai, Bauer Cardoso, ganhadores da Campanha Prevaler  
“Não Falta Mais Nada”, que aconteceu em julho. Lívia Helena pode não compreender ainda 
a importância de se fazer uma reserva financeira para o seu futuro, já que tem apenas 1 ano, 
mas Bauer se preocupa, e, por isso quis fazer mais pela filha. “Foi pensando no futuro da Lívia 
que a gente fez esse investimento para ela. Para que ela possa realizar um sonho ou (investir) 
nos estudos”, diz Bauer.

Ou então de Guilherme, participante do Prevaler, que pretende usar o dinheiro investido no 
plano por seus pais para abrir sua própria cafeteria quando mais velho. Da mesma forma,
Letícia escolheu o Prevaler por confiar na Valia e por acreditar que o plano poderia dar um 
futuro digno a seu filho. 

São mais de 2.800 participantes que contam com o apoio da Valia na construção de um futuro 
melhor e sustentável e na realização de sonhos. Ao se tornar um participante, você conta com 
vantagens especiais, como excelente rentabilidade, menor taxa de administração e zero taxa 
de carregamento. Além disso, pode ter direito ao Benefício Fiscal: quanto mais investe em seu 
futuro ou no de seus dependentes, menos você poderá pagar no Imposto de Renda.

Ainda não tem o Prevaler? Faça a adesão para os seus dependentes ou indique para os seus 
familiares. Veja como em https://www.prevaler.com.br/quero-aderir/
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