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Eleições Valia

Eleições Valia 2020 
– Veja como votar!
A partir do dia 18 de janeiro, você poderá 
escolher quem será o seu representante nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e fazer a sua 
parte nas Eleições 2020 da Valia! A lista de 
candidatos, bem como as suas propostas já 
está disponível, clicando aqui.

São duas vagas para membro efetivo e duas para 
suplente no Conselho Deliberativo e uma vaga para titular e outra para suplente no Conselho Fiscal, todas 
com mandato de três anos. 

A votação será feita de forma eletrônica, assim como foi feita nas últimas eleições, por telefo-
ne ou pelo site exclusivo de votação.

Senha
Para votar, será necessário gerar uma senha em nosso Portal do Participante. Não deixe para a última hora. 
Você tem até o dia 17 de janeiro de 2021 para realizar este processo.

Votação
As eleições ocorrerão entre os dias 18 e 25 de janeiro de 2021. Apenas poderão votar os participantes ati-
vos maiores de 18 anos e inscritos na Valia até o dia 30 de setembro de 2020. 

Será possível votar de duas maneiras:

1) Por meio do telefone 0800 283 1676 de forma gratuita.

2) Pelo site exclusivo de votação, clicando aqui.

Você só poderá votar uma única vez em um dos canais. Portanto, escolha a melhor opção e vote.

É importante que você tenha em mãos sua senha, assim como o número do candidato escolhido para o Con-
selho Deliberativo e Conselho Fiscal. Clique aqui e conheça o número de cada candidato. 

Para garantir a transparência, todo o processo é acompanhado por uma empresa de auditoria independente.

Prepare-se e não deixe de participar! Faça sua parte e vote consciente. 

https://www.multilinks.com.br/valia2020/https/votacao.cfm
https://www.valia.com.br/eleicoes-valia-conheca-as-propostas-de-trabalho-dos-candidatos/
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Retrospectiva Valia 
2020
2020 foi um ano de muitos desafios,  surpresas 
e adaptações. Preparamos uma retrospectiva 
para relembrar com muito carinho tudo o que 
vivemos neste ano.

Ciclos de Vida: Um plano que te acompanha
Notando a necessidade de um plano que acompanhasse o participante em seus diferentes estágios, em 
Janeiro de 2020, lançamos os Ciclos de Vida. Nesse modelo, o investimento do participante é alocado de 
acordo com as necessidades de seu momento atual de vida.

Valia em home office
No mês de Março, com o intuito de proteger nossos funcionários, clientes e respeitar as diretrizes de saúde, 
passamos a trabalhar remotamente.

Foi um período desafiador, mas honramos nossos compromissos e obtivemos sucesso, fornecendo o melhor 
serviço aos nossos participantes. Até o momento, a Valia permanece trabalhando de maneira remota, com 
exceção da agência de atendimento de Vitória (Praia do Suá) que já retornou suas atividades, mantendo 
todos os cuidados necessários para evitar a contaminação do Coronavírus. 

A Valia se importa
Frente aos desafios que os participantes enfrentaram em 2020, a Valia tomou algumas medidas importan-
tes para auxiliar nossos participantes, tais como: redução da taxa de juros, isenção do IOF (entre abril e 
junho/20),  possibilidade de suspensão de até 2 parcelas de empréstimos e extensão do horário de atendi-
mento do Disque Valia das 8h às 19h.

União Prevaler e Livelo
Pensando em beneficiar nossos participantes do Plano Prevaler ao longo de nossas comemorações em 2020, 
no mês de agosto, o Prevaler uniu forças com a Livelo, o maior Programa de Recompensas do Brasil. 

Graças a esta parceria presenteamos diversos participantes do plano com pontos Livelo para que pudessem 
trocar por uma variedade de produtos. Fique atento!  Estamos sempre com novas promoções. Se você ainda 
não é participante do Prevaler, clique aqui.

Implementação da LGPD
Neste ano, também demos início à adequação da Valia à Lei Geral de Proteção de Dados. Montamos uma 
equipe multidisciplinar, focada em garantir a segurança das informações de nossos participantes e adotar 
novas práticas relacionadas à privacidade, embasados em nossos pilares de ética e responsabilidade corpo-
rativa. Ainda divulgamos a nossa Política de Privacidade, que está disponível em nosso site.

https://www.valia.com.br/valia_news/conheca-o-ciclo-de-vida-nossa-nova-opcao-de-investimentos/
https://www.valia.com.br/valia_news/a-valia-se-importa-confira-o-que-fizemos-ao-longo-da-quarentena/
https://www.valia.com.br/livelo-e-o-novo-parceiro-da-valia/
https://www.valia.com.br/planos-e-servicos/planos/prevaler/
https://www.valia.com.br/valia_news/saiba-como-a-valia-tem-trabalhado-para-garantir-a-protecao-de-seus-dados/
https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Política-de-Privacidade-Externa.pdf
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Comemorações: Valia e Prevaler
Este ano, além de comemorarmos 47 anos da Valia, o Prevaler, nosso plano mais jovem, completou um ano 
de existência. Nesse período, somou R$ 5 milhões em patrimônio e mais de 2 mil participantes.

A Valia existe para realizar sonhos e temos cumprido nosso propósito há 47 anos. Devemos essa conquista e 
nosso tempo de caminhada e sucesso a nossos participantes, que depositam diariamente sua confiança em 
nós. Sem eles, não teríamos chegado até aqui.

ValiaCast, o seu podcast sobre educação financeira
Visando aumentar nossa conexão com você, participante, em setembro de 2020 lançamos o ValiaCast. Em 
pouco tempo, o canal se tornou uma ponte para comunicar as últimas notícias da Valia e do universo das 
finanças, além de análises e informações sobre os investimentos e educação financeira.

O ValiaCast é uma grande da conquista da Valia e é feito por nossos colaboradores especialmente para 
você. Acesse no Spotify, no Youtube e também em nosso site  e ouça como, quando e onde quiser. 

Eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Valia
Conforme o ano se encerra, o mandato de 3 anos de nossos conselheiros  também chegam ao fim. Por isso, 
iniciamos em novembro as Eleições Valia 2020, a fim de eleger novos representantes dos participantes ativos 
para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Ainda estamos em processo eleitoral, e a votação ocorrerá entre os dias 18 e 25 de Janeiro de 2021. Não 
deixe de votar. Para conhecer a lista completa de candidatos, clique aqui. 

Chegamos ao fim de nossa retrospectiva com um sincero sentimento de dever cumprido, mesmo em meio às ad-
versidades. Desejamos que o próximo ano seja cheio de esperança, paz e realizações para nossos participantes!

https://www.valia.com.br/valia_news/aniversario-valia-ha-47-anos-cuidando-do-seu-futuro/
https://www.valia.com.br/valia_news/prevaler-atinge-2-mil-participantes-e-r-5-milhoes-em-patrimonio/
https://www.valia.com.br/valia_news/conheca-o-valiacast-o-podcast-da-valia/
https://open.spotify.com/show/4qR4j1LAiqcEUWaAppeHOq?si=2NpLGptaRWaGapbxFYLE_w
https://www.youtube.com/watch?v=RZhO0pf2auI
https://www.valia.com.br/valiacast/
https://www.valia.com.br/valia_news/eleicoes-2020-o-que-voce-precisa-saber/
https://www.valia.com.br/sobre-a-valia/governanca-corporativa/eleicoes-valia-2020/

