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PARTICIPANTES ATIVOS

Valia Institucional

Novo quadro de
entrevista no
canal do Youtube.

O Valia Entrevista é o novo quadro que estreou no canal Valia Previdência no Youtube.
Pelo menos uma vez por mês, uma nova entrevista será lançada em que especialistas
falam sobre temas como educação financeira, investimentos, futuro, canais digitais.
O principal objetivo é tirar dúvidas dos participantes sobre nossos produtos e processos a partir de uma conversa com profissionais que tenham autoridade no assunto,
assim como trazer dicas e reflexões sobre esses temas.
O episódio #1 foi sobre “Dicas de como ter uma saúde financeira” com a diretora
de seguridade da Valia, Elisabete Teixeira, e o gerente de educação e marketing,
Daniel Coelho. Ele foi dividido em duas partes. Na primeira, você pode conferir como
hábitos e comportamentos ao lidar com dinheiro interferem no equilíbrio das finanças,
conhecer gatilhos que fazem a sua mente gastar mais do que você pode, além de aprender a utilizar o empréstimo a seu favor. Na segunda parte, você aprende como controlar
suas despesas, dicas de como ter dinheiro para investir, como ter desconto no Imposto
de Renda com os planos da Valia e muito mais.
Acompanhe a parte 1 e 2 do primeiro episódio do Valia Entrevista aqui.
E não esqueça de seguir o nosso canal Valia Previdência no Youtube, curtir, comentar e
compartilhar!

Educação Financeira

Previdência
Complementar:
segurança financeira
a qualquer momento!

Quando falamos sobre previdência complementar, é comum pensarmos apenas no planejamento para a aposentadoria, num futuro aparentemente distante. Embora essa seja,
sim, a principal vantagem dos planos de previdência, está longe de ser a única. Aqui as
vantagens já iniciam no presente!
Planos de Previdência Complementar em entidades como a Valia são um benefício disponível para somente 10% da população brasileira. Quem não aproveita essa oportunidade, perde a chance de dobrar seu investimento todo mês, já que aqui seu empregador
está disposto a investir junto com você. Além disso, fica descoberto contra problemas
financeiros, em caso de imprevistos no presente.
Você sabia que se precisar se aposentar por invalidez, você vai receber seu benefício da
Valia, podendo manter seu padrão de vida? E em caso de falecimento, sua família vai
receber uma pensão? O seu plano de previdência é uma segurança não só para um
futuro distante, mas também para situações inesperadas a qualquer momento.
Além da tranquilidade de estar financeiramente protegido desde já, o participante Valia
conta com empréstimos com as menores taxas do mercado, sem burocracias e excelente
rentabilidade dos investimentos. Privilégios que só quem faz parte da Valia tem.
Agora, você sabe disso – talvez até já soubesse –, mas será que seus colegas de trabalho
também sabem? Muitos profissionais não aderem à Valia por não estarem cientes de que
ter um plano de previdência é um excelente investimento para qualquer ocasião. E se
formássemos uma corrente do bem para conscientizá-los sobre isso?
Quem melhor para influenciar do que alguém que conhece e usufrui das vantagens de fazer parte da Valia, não é mesmo? Compartilhar informações úteis é uma forma de cuidar
de quem a gente gosta!
Confira abaixo alguns depoimentos de quem já conta com a Valia:

“Investir na Valia faz com que não se dependa somente da aposentadoria do governo
para uma estabilidade no futuro. Além disso, demonstra a preocupação da patrocinadora
em contribuir com o bem-estar dos empregados a longo prazo.”
– Maria Aline Pereira da Silva
“A Valia é um benefício único que a empresa disponibiliza para seus empregados e que
funciona como uma segunda aposentadoria. E o mais incrível é que de acordo com a
porcentagem que você escolhe multiplica esse valor e isso é um incentivo ímpar.”
– Manuelle Frota Gama dos Santos
Traga seus colegas para a Valia e ajude-os a ter um futuro – e um presente – mais digno e
sustentável!
Clique aqui e solicite a adesão.

Educação Financeira e Previdenciária

Valia alcança 100
mil participantes
ativos.

Em julho, atingimos o marco de 100 mil participantes ativos. São 100 mil pessoas,
100 mil famílias que confiaram na Valia para cuidar de seus investimentos para um futuro
mais digno e sustentável.
Para nós, este é um momento importantíssimo da nossa história. Nos orgulhamos muito de
saber que tantas pessoas acreditam no nosso trabalho, sempre realizado com responsabilidade e propósito.
Agradecemos a todos os nossos participantes ativos e nos comprometemos em
continuar cuidando do seu patrimônio e do seu futuro com excelência!
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