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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

Fim de ano chegando: que tal adquirir 
novos hábitos financeiros em 2022?

A virada do ano sempre traz muita esperança e renova os 
ânimos para um ciclo que se inicia. Então, que tal apro-
veitar a oportunidade e assumir novos hábitos para con-
duzir sua vida financeira de forma mais organizada e pla-
nejada? Confira o passo a passo, e feliz 2022!

1º Passo Reflita sobre seus sonhos e procure  
definir suas metas.

Para isso, é necessário responder a algumas questões: 

• O que você quer realizar?

• Para que você quer?

• Qual quantia precisa para atingir seu objetivo? 

• Como pretende guardar dinheiro para essa finalidade? 
Qual será sua estratégia?

• Em quanto tempo espera realizar sua meta?

2º Passo Com sua lista pronta, procure organizar  
suas metas.

O ideal é classificá-las de acordo com o prazo:

• Metas de curto prazo: são aquelas que você pretende rea-
lizar em menos de um ano. 

• Metas de médio prazo:  espera concretizar dentro de um 

a cinco anos. 

• Metas de longo prazo: são aquelas que você imagina rea-

lizar em, no mínimo, cinco anos. 

A principal vantagem de você especificar seus objetivos 
e definir prazos para alcançá-los é que consegue, assim, 
manter seu foco e observar sempre seus resultados.

3º Passo Observe se você tem cumprido bem as etapas 
de um bom planejamento financeiro: 

• economizar dinheiro;

• controlar os gastos;

• organizar a vida financeira;

• poupar dinheiro;

• investir. 

4º Passo Avalie sua saúde financeira.

Acompanhe de perto sua planilha de orçamento (se está 
poupando o que deveria) e suas finanças (conta-corrente,  
investimentos, financiamentos, dívidas etc.).
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7º Passo Cultive novos hábitos!

Aqui você confere uma lista de sugestões para fazer de 
2022 um marco em sua vida, revendo hábitos: 

• Faça do consumo consciente uma prática: evite os gas-
tos por impulso, adote um estilo de vida mais simples,  
reveja suas escolhas, não vá às compras sem uma lista!

• Pratique os 5Rs da sustentabilidade: o consumo res-
ponsável ganha cada vez mais adeptos na luta pela pre-
servação do meio ambiente, na formação de um consu-
midor consciente e de uma economia mais justa. Além 
disso, viver em harmonia com a natureza pode ajudar no 
orçamento.

8º Passo Propague essa ideia!

Consumir com consciência não significa deixar de com-
prar, mas avaliar a decisão de compra e, se necessário, 
promover uma mudança de hábito, adotando um padrão 
de vida mais simples.

Pequenas atitudes, repetidas ao longo de muito tempo, 
fazem a diferença. O importante é dar o primeiro passo e 
propagar a ideia, sendo um agente de mudanças signifi-
cativas tanto para você quanto para a coletividade. Faça  
sua parte!

Este é um bom momento para alguns questionamentos, 
como, por exemplo: 

• Você tem conseguido poupar?

• O valor poupado é suficiente para assumir suas metas? 

• Há formas de poupar mais? 

• Você tem o hábito de economizar? 

• Há despesas em seu orçamento que podem ser reduzidas?

• Está poupando para o futuro?

5º Passo Dedique tempo ao seu planejamento.

Caso você já tenha seu planejamento financeiro elabora-
do, que tal analisá-lo com maior atenção? Lembre-se: seu 
planejamento deve ser ajustável a cada etapa da vida. 
Suas prioridades podem mudar, e suas despesas também. 

Por isso, adote como hábito a tarefa de observar seu pla-
nejamento, dedicando realmente tempo e energia à rea-
lização dos seus objetivos!

6º Passo Monitore seus investimentos.

Seus investimentos devem ser sempre monitorados, ana-
lisando os resultados obtidos e os custos envolvidos. Pro-
cure compará-los com a performance de outras modali-
dades e veja se não é hora de realocar seus recursos. 

Avalie sua forma de investir! Para garantir sua disciplina, 
é importante que os investimentos estejam atrelados a 
algum sonho ou objetivo.

Você pode deixar de comprar 
produtos de empresas que não tenham 
compromisso com o meio ambiente e, 
consequentemente, geram impactos 
socioambientais significativos.

Os 5Rs da sustentabilidade são um forte 
exemplo desse movimento que envolve 
consumidores e empresas. São eles:

REDUZIR

REAPROVEITAR

RECICLAR

RECUSAR

Avalie se realmente você precisa de 
tudo o que tem comprado.

Evite desperdício e opte por itens que 
tenham maior durabilidade.

Procure dar uma nova utilidade para 
um produto já usado e, assim, estender 
sua vida útil para evitar um novo 
processo de produção.

Tenha sempre o cuidado de comprar 
produtos que podem ser reciclados. 
A coleta seletiva deve fazer parte da 
realidade de todos.

REPENSAR
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Acompanhe nossos relatórios mensais

INVESTIMENTOS

No  site da Value Prev, “Área do Participante”, você encontra todas as informações 
sobre seu Plano, podendo acompanhar a performance mensal, por meio de relatórios 
elaborados com objetividade e transparência. 

Nesses informativos, disponibilizamos as rentabilidades dos investimentos da Value Prev 
e muitos outros dados relevantes sobre seu Plano. Acesse!

Acesse os 
Demonstrativos 
Mensais de 
Investimentos  
de cada Plano:
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Festas de fim de ano: hora de entrar no clima!

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redu-
ção do número de casos e de mortes em todo o País, este 
final de ano chega com mais esperança, ânimo e o forte 
desejo de retomada. 

Segundo pesquisa realizada pela CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço 
de Proteção ao Crédito), 123,7 milhões de pessoas de-
vem ir às compras no Natal de 2021, com potencial para 
injetar aproximadamente R$ 68,4 bilhões na economia.  

Prepare seu bolso para a ceia

Em tempos de inflação dos alimentos em alta, todo o cui-
dado é pouco na hora das compras para a ceia de Natal. 

De acordo com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas), na comparação com o ano passado, os tradi-
cionais peru e chester acumulam aumentos de mais de 7%.  
O panetone está 26% mais caro; e o filé mignon, 35%.

Turismo comemora retomada

O turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, 
comemora a retomada, sinalizada pelo comportamento 

do consumidor. Conforme levantamento feito a pedido 
do canal CNN Brasil, e divulgado no final de outubro, 
a busca por passagens aéreas teve alta de até 63%, de 
acordo com dados da agência de viagens online Decolar.

Segundo a operadora CVC, a comercialização de passa-
gens para o fim do ano cresceu 36%, em relação ao ano 
passado. De acordo a Decolar, Recife e Rio de Janeiro 
ocupam a 1ª posição na lista das mais procuradas para o 
Natal e réveillon, respectivamente. São Paulo também é 
destaque e aparece em 2º lugar, nos dois períodos.

Para o celebrar o réveillon 2022, o Rio de Janeiro está no 
topo da lista de destinos mais procurados, com o maior nú-
mero de passagens aéreas adquiridas para o período. Nos 
hotéis, a perspectiva de ocupação no Ano-Novo é de 100%. 

E o que o brasileiro espera de 2022?

Embora a população se mostre esperançosa e mais alivia-
da por conta do controle da pandemia, as perspectivas dos 
brasileiros são bastante cautelosas em relação à economia 
para o ano que vem. É o que mostra levantamento recente 
realizado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). 
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ATÉ MARÇO DE 2022, AS PREOCUPAÇÕES SÃO: ESPERANÇA CRESCE AO LONGO DO ANO

Já ao longo de 2022, há a expectativa de recuperação da economia para 68% dos brasileiros. Em relação aos 
planos para o próximo ano, estão:

76% 
apostam no aumento 
da taxa de juros

54% 
preveem o aumento 
do desemprego

74% 
acreditam que a 
inflação e o custo de 
vida irão aumentar

51% 
creem que o poder  
de compra das 
pessoas vai diminuir

34% 
dos entrevistados 
mostram intenção de 
comprar um imóvel

12% 
planejam comprar carro, 
eletrodomésticos ou 
eletrônicos

5% 
comprariam  
uma moto

4% 
planejam contratar seguro  
de carro, casa, vida ou outros, 
se o orçamento permitir

31% 
aplicariam na poupança

31% 
fariam outro tipo de investimento

26% 
investiriam na própria educação  

e de seus familiares

22% 
pensam em reformar a casa

20% 
preferem viajar

Na hipótese de sobras financeiras: 

Mais da metade das pessoas ouvidas 
pretende fazer investimentos bancários:

Fonte: Pesquisa Fipe • Agência Brasil: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2021-11/ceia-de-natal-deste-ano-esta-6-mais-cara-do-que-no-ano-passado
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FIM DE ANO CHEGANDO: CONFIRA AS CURIOSIDADES!

A festa de Natal é uma celebração cristã que representa o nascimento de Jesus, com muitos simbolismos e 
curiosidades. Aqui, reunimos alguns deles:

ÁRVORE DE NATAL: a maioria das versões 
indica a Alemanha como seu país de origem.  
A mais aceita atribui a novidade a Martinho 
Lutero, fundador do protestantismo. Ele mon-
tou um pinheiro enfeitado com velas em sua 
casa para mostrar às crianças como deveria 
ser o céu na noite do nascimento de Cristo.

BOLAS NATALINAS: foram criadas para substi-
tuir os enfeites mais antigos das árvores, como 
maçãs e pedras, amarradas nos pinheiros.

ESTRELAS: trazem proteção de Deus e felici-
dade. A maior delas, colocada na parte mais 
alta da árvore, representa o próprio menino 
Jesus.

PRESENTES: representam  os três reis magos, 
que levaram incenso, ouro e mirra para se-
rem oferecidos ao menino Jesus.

PAPAI NOEL: homenagem ao bispo católico 
do século IV, São Nicolau, que levava presen-
tes para as crianças mais pobres.

Buon  
Natale 

ITALIANO

Wesołych  
Świąt  

POLONÊS

VELAS: usadas na decoração de Natal, tra-
zem luminosidade para renovar nossas vi-
das e nossas esperanças, como a própria 
luz de Jesus.

PRESÉPIO: segundo a história, São Francis-
co de Assis construiu o primeiro presépio 
em 1224, em Greccio, na Itália, com uma 
representação teatral. 

MISSA DO GALO: a representação teatral 
do presépio de São Francisco de Assis era 
seguida de missa e, como os galos canta-
vam às primeiras horas da madrugada, o 
povo deu a essa celebração o nome de Mis-
sa do Galo.

A “LENDA DO GALO”: há quem diga que 
foi um galo que anunciou o nascimento de 
Cristo, exatamente à meia-noite de 24 de 
dezembro. Em Portugal, Espanha e Brasil, 
havia o costume de levar um galo à missa. 
Se ele cantasse, era sinal de bom agouro 
para o próximo ano.

Feliz Natal 
em diferentes idiomas!

Joyeux  
    Noël 
         FRANCÊS

Merry  
Christmas  

INGLÊS

Frohe  
Weihnachten  

ALEMÃO

Feliz  
  Navidad  
                 ESPANHOL
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Ano-Novo!

De acordo com o calendário gregoriano, o qual utilizamos 
no Brasil e, também, o que é adotado na maior parte do 
mundo, o Ano-Novo é comemorado no dia 1º de janeiro. 

O termo réveillon também é muito utilizado pelas pes-
soas para se referir ao Ano-Novo. Essa palavra tem ori-
gem francesa e se refere a “despertar”, “acordar”. Por 
isso, nesse sentido, ela pode ser usada como o despertar 
de um novo ano.

Superstições de Ano-Novo: veja as principais!

A virada de ano é sempre um momento de renovação de 
ânimo, de esperança. São muitas as superstições desta 
data, seja para atrair sorte, dinheiro, prosperidade, saúde 
ou para realizar sonhos. Confira algumas delas!

Nós, da Value Prev, desejamos a você 

e sua família, prosperidade, equilíbrio  

e um maravilhoso 2022! 

• Passar a virada vestindo roupas brancas (para trazer paz 
ao novo ano).

• Usar roupas de cores diferentes, de acordo com o “objeti-
vo” para o ano: amarela (para atrair dinheiro), verde (es-
perança e saúde), vermelho (paixão), rosa (amor), azul (fé). 

• Pular sete ondas no mar (cada pulo tem relação com os 
desejos da pessoa para o ano).

• Comer lentilhas na ceia (para ter fartura e felicidade).

• Brindar com champanhe (para fortalecer vínculos de fide-
lidade e confiança com quem se brinda).

• Lavar o chão da casa no dia 31, jogando a água para fora 
(tem relação com mandar embora as energias ruins).

• Comer sementes de uva ou romã (para auxiliar na vida 
financeira).

Feliz Ano-Novo, 
em diferentes idiomas!

Feliz  
Año Nuevo 

ESPANHOL

Buon 
Anno  
ITALIANO

Nowego 
   Roku 
      POLONÊS

Frohes  
Neues Jahr  

ALEMÃO
Happy  

New Year  
INGLÊS

Bonne  
  Année  
         FRANCÊS

Boas festas!

links úteis

Curiosidades

Dados e perspectivas

Conheça o relatório gerencial com mais 
informações dos investimentos no site:
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Plano +VALOR: 1º ano, muito sucesso!

e suas famílias, que fazem parte dos planos administra-
dos pela Value Prev, realizem planos juntos! Isso é possí-
vel porque o investimento de longo prazo é resgatável de 
forma programada. A realização de um sonho de curto ou 
médio prazos pode ser alcançada por meio de uma renda 
temporária para uma viagem, um curso no exterior ou, 
ainda, para a compra de um bem durável de maior valor, 
por exemplo.

3. A quem ele foi destinado? Quem pode aderir ao Pla-
no +VALOR?

MN: O Plano +VALOR é destinado aos Participantes dos 
planos administrados pela Value Prev e todos os seus 
familiares até o 4° grau de parentesco. Com isso, espe-
ramos alcançar o maior número possível de pessoas.

4. Quais são os principais diferenciais do Plano +Valor?

MN: Este plano foi desenvolvido com benefícios flexí-
veis: renda mensal elegível aos 50 anos; renda tempo-
rária; resgates parciais e total etc. Além disso, é admi-
nistrado por uma equipe experiente e com parceiros 
altamente especializados. As carteiras de investimentos 

O Plano +VALOR completa seu primeiro ano de vida com 
muito sucesso, apoiando o planejamento financeiro rumo 
ao futuro e a realização de sonhos de muitos Participantes.

Ele permite que você e seus familiares façam planos de 
investimentos a longo prazo. Seu investimento é resgatá-
vel de forma programada: você pode se planejar e fazer 
resgates parciais, ou mesmo solicitar uma renda tempo-
rária para realizações a curto prazo, como uma viagem, 
um curso no exterior, custear a escola dos filhos ou, ain-
da, a compra de um bem de maior valor. 

O Plano +VALOR  tem a diversidade de vantagens e a fle-
xibilidade ideal que você e sua família buscam para hoje 
e para o futuro. As escolhas são suas! 

Em comemoração à data tão especial, nossa equipe de 
redação conversou com Marcos Nogueira, Coordenador 
Previdenciário da Value Prev. Confira!

1. Como surgiu a ideia de lançar o Plano +VALOR?

Marcos Nogueira:  A Entidade já pensava na criação de um 
Plano Família desde 2017, porém, em 2019, ela realizou 
um planejamento estratégico e avaliou que esta seria uma 
ótima oportunidade para os Participantes e seus familiares.

Uma pesquisa foi realizada junto aos Participantes para 
avaliar o real interesse deles em aderir ou indicar seus 
familiares para um plano como este. Ao final, cerca de 
1.100 Participantes responderam à pesquisa, confirman-
do ser um projeto com grande potencial. A proposta 
foi discutida pelos Dirigentes e o Conselho Deliberativo 
aprovou rapidamente. Partimos então para a criação do 
nome (“Plano +VALOR”), elaboração de materiais, site e 
divulgação da marca.

2. Qual o principal objetivo do Plano +VALOR?

MN:  O Plano +VALOR foi desenvolvido, não só para for-
talecer os laços familiares, mas para que os Participantes 

Patrimônio em 1 ano: R$ 80 milhões

Número de Participantes: 330

Extensão até o 4º grau de parentesco

Confira alguns destaques e conquistas 
do Plano +VALOR:
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são diversificadas em estratégias e gestores, o que pro-
move resultados importantes para os Participantes. As 
taxas administrativas estão abaixo da média e da me-
diana do setor de previdência.

5. Olhando para este primeiro ano de vida, quais os re-
sultados alcançados? 

MN: O Plano +VALOR surpreendeu a todos positivamen-
te. Em seu primeiro ano de vida, conquistou o 1º lugar 
entre os planos de Entidade do setor privado e o 2º lugar 
entre todos os Planos Família. 

Além disso, neste primeiro ano já foram pagos mais de 
R$ 6 milhões em benefícios e o Plano superou a marca  
de 330 Participantes.

Não há dúvidas de que o Plano +VALOR alcançará um nú-
mero ainda maior e expressivo de Participantes nos pró-
ximos anos.

6. Como você avalia a primeira campanha de indicação 
de Participantes? 

MN: A primeira campanha não teve o resultado esperado 
pela Administração, contudo, sabe-se que todos vivem 
em um período muito conturbado em função da pande-
mia (Covid-19). De qualquer forma, tivemos quase uma 
centena de novos Participantes dentro desta campanha.

7. Pretendem lançar outra campanha em breve? 

MN: Sim. Em breve, teremos a divulgação de uma nova 
campanha. Por isso, fiquem atentos!

8. Qual mensagem gostaria de deixar aos Participantes 
neste primeiro aniversário do +VALOR?

MN: O Plano +VALOR foi lançado para você, Participante, 
e seus familiares. A Entidade está trabalhando muito para 
entregar os melhores resultados e ajudar todos a realiza-
rem seus objetivos de curto, médio e longo prazos.

Contem com a Value Prev, avaliem e apostem no Plano 
+VALOR. Temos a certeza de que no futuro todos serão 
gratos por fazerem parte deste plano.

9. Há algo que gostaria de acrescentar?

MN: Queremos agradecer a todos os Participantes e fa-
miliares por confiarem seus investimentos no Plano  
+VALOR. Nós lhes desejamos um Feliz Natal e um prós-
pero Ano Novo!

Saiba mais sobre o  
Plano +VALOR:
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Contribuição voluntária: aproveite o incentivo fiscal!

Fique de olho! Ainda dá tempo de utilizar o Benefício Fis-
cal dos seus Planos de Benefícios HP, DXC e +Valor em 
2021! Aproveite a renda extra do 13º salário para fazer 
sua contribuição voluntária. Além de poupar mais para 
seu planejamento, você ainda paga menos imposto! 

Vale lembrar como funciona: você pode deduzir da base 
de cálculo do Imposto de Renda, as contribuições feitas 
ao seu Plano, até o limite de 12% da sua renda bruta 
anual tributável. Para isso, é necessário utilizar o modelo 
completo, na hora de preencher sua Declaração do IRPF. 

As contribuições para o Plano, feitas pelos Participantes, 
já são deduzidas do seu salário para o cálculo do Imposto 
de Renda na fonte. Mas essas contribuições podem ainda 
não ser suficientes para atingir os 12% da renda bruta. 

Aproveite seu 13º salário

Que tal fazer uma contribuição com seu 13º salário e 
aproveitar o benefício fiscal? Verifique, mensalmente, se 
o valor da sua contribuição tem sido compatível à de-
dução permitida (12% da sua renda mensal tributável). 
Caso isso não ocorra, você pode complementar o valor 
para aproveitar esse benefício. 

Assistidos: atenção ao 
recadastramento anual

Atenção ao prazo: no período de dezembro/21 a janei-
ro/22, os aposentados deverão fazer seu recadastramento. 

Como acontece anualmente, o formulário de recadas-
tramento deverá ser preenchido e assinado com firma 
reconhecida do próprio Aposentado. 

Os formulários estão disponíveis para atualização na área 
restrita do site, dentro do menu: Interação > Baixe seus 
documentos.

IMPORTANTE!
As contribuições voluntárias 
podem ser feitas até o dia 
29/12/2021. Aproveite!

Como meta para 2022, crie o hábito de se programar 
mês a mês, observando mais atentamente seu saldo de 
contribuições para usufruir ao máximo o benefício fiscal.

LEMBRE-SE DE PLANEJAR 
O ANO TODO!
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Percentual de contribuição:  
você está poupando o suficiente?

Em dezembro, você tem nova oportunidade para al-
terar seu percentual de contribuição!

A Campanha de Alteração do Percentual de Contri-
buição ocorre todo ano, sempre nos meses de junho 
e dezembro. Este é um bom momento para você rever 
seu planejamento financeiro para a aposentadoria, e 
ver se está poupando o suficiente. 

Interessado em alterar seu  
percentual de contribuição? 

De olho no planejamento

Muita atenção ao prazo! Anualmente, sempre no mês de-
zembro (para vigorar a partir do mês de janeiro do exercí-
cio subsequente), todo aposentado Value Prev pode:

• definir novo prazo para recebimento do Benefício, que 
será apurado dividindo-se o Saldo de Conta Total rema-
nescente por um prazo maior ou menor, observadas algu-
mas condições do Regulamento; 

• alterar o percentual a ser aplicado sobre o Saldo de Conta 
Total remanescente, respeitando-se o intervalo de 0,1%  
a 1,5% e o prazo mínimo total de pagamento de 5 (cinco) 
anos;

• alterar a forma de recebimento do seu Benefício. Plane-
je-se!

Em atenção às melhores práticas 
de governança, à constante busca 
por capacitação e em cumprimen-
to à regulamentação, valorizamos 
muito o processo de certificação 
de dirigentes da Value Prev.  

Perfil de Investimento:  
verifique se você quer mudar o seu!

No mês de dezembro, aproveite para avaliar se o seu 
Perfil de Investimento está alinhado aos seus objeti-
vos e ao seu momento atual.

Essa opção é facultativa, e pode ser feita nos meses 
de junho e dezembro: você só faz uma nova escolha, 
se quiser. Caso contrário, tudo continua como está. 

Para conhecer melhor os  
Perfis de Investimento: 

Para alterar seu Perfil:

Nossos 
Dirigentes

Comunicamos a certificação de 
Marli Fioravante, membro do Con-
selho Deliberativo, representante 
dos Participantes. 

A equipe da Value Prev dá as boas-
-vindas a Luciana David, nova di-
retora da Value Prev. 

Mais uma 
certificação!

Boas-vindas à nova diretora.

Aposentados: alteração  
da renda mensal
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Novos Assistidos
Damos as boas-vindas aos novos aposentados da Value Prev, desejando que realizem seus sonhos e aproveitem 
esta nova etapa com muita saúde e disposição, após anos de trabalho e planejamento. Vida próspera a todos!

CONCESSÕES DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021

Queremos ouvir você! Qual assunto gostaria que 
fosse abordado no Boletim Value Prev? Como ava-
lia o conteúdo oferecido hoje? Tem alguma crítica 
ou sugestão de melhoria? 

Estamos sempre dispostos a aprimorar nossa comu-
nicação e a estreitar o relacionamento com nossos 
Participantes. Para isso, contamos com sua ajuda!

Sua opinião é fundamental para nosso crescimen-
to! Pedimos que responda nossa pesquisa no link 
abaixo:

 Patrocinadora Nome Mês

 HP Brasil Roberto Coppo Rohwedder Julho

 Enterprise Services Júlia Haruyo Ishimura Tanigam Julho

 Enterprise Services Kátia Cristina Rossa Julho

 HP Brasil Adalberto Yabiku Agosto

 HP Brasil Marcelo Rodrigues Tulli Agosto

 HP Brasil Mário Matesco Neto Agosto 

 HP Brasil Ricardo Brognoli Agosto

 HP Brasil Sidnei Brasil Leal Agosto

 Enterprise Services Mauro Borges Guaraciaba Agosto

 Enterprise Services Sérgio Augusto Venceslau Ribeiro Agosto

 HP Brasil Alexandre Niemeyer Setembro

 HP Brasil Roberlei Alexandre da Silva Setembro 

 HP Brasil Rogério Kazuhisa Ishikawa Setembro

 Enterprise Services João Marcelo Brito Costa Setembro

 Micro Focus Márcia Regina Maia Eckert Setembro

Pesquisa de Satisfação 
do Boletim Value Prev
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com você

Acesse agora o site: www.valueprev.com.br.
O seu futuro depende das decisões que você toma no presente.

Curta a Value Prev no Facebook e Instagram!

https://www.valueprev.com.br
https://www.facebook.com/valueprev/
https://www.instagram.com/valueprev/
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