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Semana ENEF 2021

Valia participa da  
8ª Semana ENEF: 
confira o que rolou
Temos o compromisso de promover a educa-
ção financeira para que nossos participantes 
tenham uma boa relação com o seu dinheiro 
hoje e, naturalmente, no futuro quando con-
quistarem sua aposentadoria.

Entre diferentes iniciativas para fortalecer a cultura previdenciária, desde 2017, a Valia participa da 
Semana Nacional de Educação Financeira, também conhecida como Semana ENEF, coordenada 
pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), que é formado por órgãos do governo 
federal e organizações financeiras, como BM&FBovespa e Febraban. 

O objetivo do evento é promover a educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no País 
para toda a população por meio de atividades gratuitas. 

Este ano, o tema da 8ª edição foi “Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e 
a sua saúde financeira” e ocorreu entre os dias 8 e 14 de novembro.

A história da Valia com a Semana ENEF

Participando pela 5ª vez do evento, a Valia tem realizado atividades e produzido conteúdo sobre 
educação financeira não só para seus participantes, mas também para o público em geral.

“Antes da pandemia do Coronavírus, já oferecíamos algumas ações online, mas muitas iniciativas 
eram presenciais: fizemos uma exposição sobre a relação com o dinheiro e plano de vida em São 
Luís; peças de teatro em associações de aposentados em MG, ES e RJ; oficinas sobre orçamento do-
méstico; quiz sobre previdência; palestras Em diversas localidades do Brasil. Além de atender nossos 
participantes, também já realizamos palestras sobre planejamento financeiro para crianças e jovens 
tanto em escolas particular quanto públicas”, conta Bárbara Ferraz, do time de Educação.



Foi em 2018 que recebemos o Selo ENEF, um reconhecimento pelos nossos esforços em promover 
ações alinhadas à Estratégia Nacional de Educação Financeira e isso é um motivo de orgulho para a 
Fundação.

Já em 2020, nos adaptamos ao modelo remoto, e participamos da Semana ENEF por meio de lives 
e videoaulas transmitidas nas nossas redes sociais. Contamos com a participação de especialistas, 
dentre eles o Professor Marcos Silvestre.

Embora a participação da Valia na Semana ENEF mereça destaque, essa não é a única iniciativa da 
entidade para tornar a educação financeira acessível a todos. 

Durante todo o ano, é possível encontrar conteúdos sobre o assunto nas redes sociais da Valia, além 
de termos uma área do site dedicada exclusivamente a ensinar as pessoas como gerir seu dinheiro 
e ter autonomia financeira. Lá, você encontra vídeos, cursos online, calculadoras e muito mais!

Clique aqui para saber como foi a atuação da Valia na Semana ENEF 2021. 



Educação Financeira

Fim de ano 
chegando, é o 
momento dele: 
o décimo terceiro!
 

Chegou o momento do tão esperado décimo terceiro salário!

Fim de ano é época de festas, comemorações e viagens, mas também de preocupações 
com as contas de fim e início de ano, como IPVA, material escolar, compra de presentes, 
entre outras. 

É para quitar as dívidas ou adiantar pagamentos que muitos destinam seu décimo terceiro 
salário. Porém, se você se planejou financeiramente durante o ano, uma boa parcela desse 
dinheiro extra pode ser investida! 

Que tal fazer uma contribuição esporádica?

Sua previdência não precisa se restringir aos aportes mensais. Você também pode encher 
seu saldo com as contribuições esporádicas, sempre que desejar. 

Uma boa hora de fazer uma contribuição esporádica é agora, quando receber seu 13º 
salário. Separe uma parte dele e invista no seu futuro! 

Lembre-se que estas pequenas quantias investidas esporadicamente serão acrescidas de 
juros ao longo dos anos, resultando em mais dinheiro no seu saldo acumulado. 

E o benefício fiscal?

Para aqueles que não sabem, seu investimento de até 12% da renda tributável anual em 
previdência (tanto no seu plano com a empresa ou no Prevaler) pode ser deduzido do im-
posto de renda se você declara no modelo completo. 

Para saber quanto investir para aproveitar ao máximo o abatimento de até 12%, acesse 
nossa Calculadora Fiscal:

Calcular meu benefício fiscal!



Você tem até 28 de dezembro para fazer contribuições que vão te ajudar a diminuir ainda 
mais seu imposto de renda em 2022.

Está na dúvida do quanto uma contribuição esporádica pode fazer diferença no futuro? 
Não se preocupe, acesse nosso simulador de benefícios e faça uma simulação. Depois 
me conta aqui se não vale a pena 

Pequenas contribuições esporádicas fazem toda diferença lá na frente!

Aproveite seu décimo terceiro salário e encorpe sua previdência, acesse o  
Portal do Participante  ou nosso aplicativo Valia Previdência e contribua agora mesmo.
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