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No dia 24 de janeiro, foi comemorado mais um Dia do Aposentado – data escolhida 
por lembrar o nascimento da previdência social no país (no ano de 1923). Trata-se também 
de uma ótima oportunidade para refletir sobre a importância de se continuar 
sempre em forma – física e, sobretudo, psicologicamente.

Afinal, dizem que a idade é algo que “está na cabeça”: existem idosos jovens 
e jovens idosos. Para mostrar que esse princípio está longe de ser apenas 
uma simples teoria, a Fundação Itaubanco presta, a seguir, uma homenagem 
a todos os seus aposentados. Para isso, foram selecionados alguns – ótimos! – 
exemplos de que a vida deve ser intensamente aproveitada, em qualquer idade,
a qualquer momento. Afinal, nunca é tarde demais para escrever 
e reescrever a própria história!

Quem sabe faz a hora...

www.fundacaoitaubanco.com.br

■ Aos 65 anos, Winston Churchill 

torna-se primeiro-ministro da Inglaterra.

■ Aos 74 anos, Claude Monet 

começa a pintar seus célebres 

painéis de lírios de água.

■ Aos 73 anos, Walt Stack

completa o triatlo Ironman 

(uma das mais difíceis provas 

de resistência física) 

em 26 horas e 20 minutos.

■ Aos 68 anos, Lillian Carter,

mãe do ex-presidente Jimmy Carter,

alista-se em um grupo de paz e 

passa dois anos trabalhando como 

enfermeira na Índia.

■ Aos 69 anos, Francis Chichester

navega solitário através 

do Oceano Atlântico – 

6.400 quilômetros em 22 dias.

■ Aos 72 anos,

Sófocles escreve sua

melhor peça e uma

das mais famosas 

de todos os tempos,

“Édipo Rei”.

■ Aos 70 anos, Nicolau Copérnico publica 

seu trabalho mais revolucionário, no qual afirma 

que é o Sol, e não a Terra, o centro do cosmo, princípio

que deu nascimento à astronomia moderna.

■ Aos 66 anos, Michelangelo finaliza o afresco “Último Julgamento”, na Capela Sistina.

■ Aos 72 anos, Oscar Swahn 

ganha uma medalha olímpica 

de prata na competição de tiro.
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Os participantes autopatrocinados 

(aqueles que permanecem vinculados 

à Fundação Itaubanco, após seu

desligamento do patrocinador) recebem,

uma vez por ano, um comprovante de

pagamento com o demonstrativo de suas

contribuições feitas ao plano, para fins 

de declaração de Imposto de Renda.

O documento é enviado pelo correio.

Para evitar problemas com o recebimento

das informações, mantenha seu cadastro

sempre em dia junto à Fundação.

Em função do grande volume a ser

enviado, os crachás de identificação – 

feitos para cada assistido – estão 

sendo remetidos em lotes, via correio.

Para sua confecção, é fundamental que

você envie uma foto 2x2 recente, com

fundo branco, para a Fundação Itaubanco.

Mande já sua foto, pois o crachá de

identificação foi criado para facilitar seu

acesso às instalações da entidade.

Caso já tenha enviado sua foto, aguarde.

Em breve, você receberá o seu crachá.

Quer saber como os recursos da Fundação

estão sendo investidos? Acesse o site

www.fundacaoitaubanco.com.br e confira

todos os detalhes a respeito da Política de

Investimentos da entidade que tem como

premissa básica garantir condições

adequadas de segurança, rentabilidade,

solvência e liquidez do patrimônio.
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Participação 
em assembléia 
de acionistas
4º trimestre de 2004

Em cumprimento ao disposto na

Resolução MPAS/CGPC nº 01/01,

que estabelece que as Entidades

Fechadas de Previdência Complementar

devem disponibilizar aos participantes,

trimestralmente, relatório discriminando

a participação e votação nos assuntos

discutidos nas assembléias gerais 

das companhias nas quais detenham

participação acionária relevante,

informamos que, no 4º trimestre 

de 2004, não ocorreram assembléias

gerais das companhias nas quais a

Fundação Itaubanco detém 

participação acionária.

Haroldo Campos de Albuquerque e SilvaCPF 009.265.320-00 • Assistido
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Durante três meses, a empresa Ernst & Young
Serviços Atuariais S.S. auditou os planos PAC (Plano
de Aposentadoria Complementar), o Plano de
Benefícios 002, o Plano de Benefícios Franprev
(PBF), o Itaulam (Básico e Suplementar) e o plano
ACMV 98. A auditoria seguiu determinação da
Resolução n° 03, do Ministério da Previdência
Social, de 19 de dezembro de 2001. Essa exigência
do governo visa assegurar maior transparência na
gestão dos planos das entidades fechadas de
previdência complementar.

Em conjunto com os funcionários da
Fundação, os profissionais da Ernst & Young

realizaram as pesquisas, o levantamento das
informações e a validação dos dados. Para isso,
foram examinados os processos de concessão de
benefícios, bem como os dados cadastrais e os
cálculos de concessão e de reajuste.

O parecer dos auditores, com uma síntese dos
resultados de cada plano, foi enviado a todos os
participantes (ativos, autopatrocinados, vesting e
assistidos) dos respectivos planos. O resumo dos
resultados está disponível no site da Fundação –
www.fundacaoitaubanco.com.br.

Anote os números de telefone do Memória Itaú
(divulgados incorretamente na edição n° 8 
do informativo): (11) 5019-6853/6818/6855/6802.
Ligue para obter informações sobre 
as exposições e atividades programadas.
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Fundação passa por auditoria de benefícios

““O grande homem é aquele que
não perde o coração de criança.”

Mêncio, pensador chinês.

crianças nessas mesmas condições. Elas vêm de

lares carentes e muitas foram inclusive

abandonadas pelas famílias.

Eu aproveito, então, minha experiência como

bancário e trabalho na parte administrativa da

instituição, além de ajudar a angariar fundos.

Assim, auxilio a assegurar os recursos necessários

para o atendimento. Pessoalmente, essas 

atividades são um motivo de grande satisfação,

pois me sinto útil.

É um exercício de amor ao próximo,

de contribuir com os necessitados, que compartilho

com minha esposa, Eny. Acho que a gente precisa

ter um ideal pelo qual lutar para que a vida

continue sempre fazendo sentido. Além do 

estreito contato que tenho com meus familiares

(tenho quatro filhos e cinco netos), também gosto

de ler, navegar na internet, pintar e fazer esculturas.

Enfim, desfruto de minha aposentadoria de uma

maneira produtiva para mim e para os outros.”
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Sempre em busca de um ideal

Este espaço é seu!
Você já conheceu o Centro 

de Convivência para Aposentados da

Fundação Itaubanco em São Paulo? Então,

marque esse compromisso em sua agenda.

O espaço foi criado para oferecer

opções de integração, cultura,

entretenimento e lazer. Entre as atividades 

e facilidades oferecidas hoje, estão: dominó, xadrez, bingo, TV a cabo, jogos de damas e baralho,

bilhar, sofás e copa. Futuramente, deverão ser programados cursos, aulas de ginástica e palestras,

além de convênios e parcerias com outras instituições.

Venha fazer uma visita: o Centro de Convivência para Aposentados está localizado junto 

à sede da Fundação, na rua Carnaubeiras (ao lado do CEIC), nº 168, 3º andar, conjunto 32.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira,

das 9h às 18h.

Depois de 35 anos como bancário,

Glydon de Araújo encerrou sua carreira no 

Banco do Estado de Minas Gerais, no dia 

1º de junho de 1983. Atualmente, com 77 anos,

ele garante viver sua aposentadoria de maneira

muito positiva. Sempre que possível, Glydon revê 

os antigos colegas de trabalho – “inclusive os

encontros promovidos pela Fundação Itaubanco

são uma ótima oportunidade nesse sentido” – 

em meio a suas atividades de assistência social.

“Eu não tive dificuldade para 
me aposentar porque sempre pensei
muito no dia de amanhã e, portanto,

já estava preparado. Encarei a aposentadoria como

uma possibilidade de ampliar minha participação

em ações de assistência social, pelas quais sempre

me interessei.

Durante muitos anos, fui voluntário no Núcleo

Assistencial Caminhos para

Jesus, voltado a crianças com

seqüelas causadas por

paralisia cerebral.

Em 1994, passei a atuar no

Lar Fraternidade Maria de

Nazaré que atende 45

Participação 
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de acionistas
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No dia 24 de janeiro, foi comemorado mais um Dia do Aposentado – data escolhida 
por lembrar o nascimento da previdência social no país (no ano de 1923). Trata-se também 
de uma ótima oportunidade para refletir sobre a importância de se continuar 
sempre em forma – física e, sobretudo, psicologicamente.

Afinal, dizem que a idade é algo que “está na cabeça”: existem idosos jovens 
e jovens idosos. Para mostrar que esse princípio está longe de ser apenas 
uma simples teoria, a Fundação Itaubanco presta, a seguir, uma homenagem 
a todos os seus aposentados. Para isso, foram selecionados alguns – ótimos! – 
exemplos de que a vida deve ser intensamente aproveitada, em qualquer idade,
a qualquer momento. Afinal, nunca é tarde demais para escrever 
e reescrever a própria história!

Quem sabe faz a hora...

Quem sabe faz a hora...Quem sabe faz a hora...

www.fundacaoitaubanco.com.br
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Confira também,
na página 4, o exemplo de um de 

nossos aposentados, na nova seção 
“Histórias de Vida”.

Centrais de atendimento da Fundação Itaubanco
São Paulo/SP (11) 5011 0112 • Belo Horizonte/BH (31) 3249 9837 / 9856 • Demais localidades 0800 770 2299
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Governo cria superintendência 
ligada à previdência complementar

de órgão regulador do regime operado 
pelas entidades fechadas de previdência
complementar e será responsável pela definição
das políticas e diretrizes do sistema.

A criação da PREVIC foi comemorada pelos
especialistas como mais uma prova de que o
atual governo valoriza os fundos fechados de
previdência complementar, reconhecendo sua
importância para a geração de poupança interna
e para assegurar a qualidade de vida dos
trabalhadores, quando de sua aposentadoria.
Com a criação da PREVIC, o quadro de 
auditores passará dos atuais 92 para 300.
A Superintendência contará ainda com 
120 especialistas de nível superior em
Previdência Complementar,
100 analistas de nível superior e mais 
80 técnicos de nível médio.
O quadro completo será de 600 servidores 
(hoje, são 230) – o que tende a aprimorar a
supervisão das entidades, visando garantir
transparência e qualidade em sua gestão.

Para isso, o governo instituiu a 
“Taxa de Fiscalização e Controle da 
Previdência Complementar – TAFIC” a ser paga,
trimestralmente, pelos próprios fundos de
pensão. A taxa deverá corresponder a, no
máximo, 0,018% do patrimônio de cada
fundação. Os valores variam de acordo com 
os recursos garantidores por plano de 
benefícios administrado pela entidade,
variando de R$ 15 a R$ 2.800.000.

Com a publicação da medida provisória 
n° 233, o governo federal criou, no dia 30 de
dezembro do ano passado, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC),
em substituição à Secretaria de Previdência
Complementar (SPC). Segundo declarou à
imprensa o secretário Adacir Reis,“a nova 
estrutura é fruto de uma convicção, que se
construiu ao longo dos anos, da necessidade 
do aprimoramento institucional do sistema,
e o presidente da República entendeu que 
isso era o melhor”.

A PREVIC está vinculada ao Ministério 
da Previdência Social e atuará como entidade 
de fiscalização e supervisão das atividades 
dos fundos de pensão fechados e de execução 
das políticas para o regime de previdência
complementar.

A antiga SPC passou a se denominar
Secretaria de Políticas de Previdência
Complementar. Ela atuará como órgão
responsável pela proposição de políticas e
diretrizes do sistema e também como órgão 
de apoio ao Conselho Nacional de Previdência
Complementar e ao Ministério da Previdência
Social, na função de supervisão das atividades 
da PREVIC.

Por sua vez, o Conselho de Gestão da
Previdência Complementar (CGPC), órgão da
estrutura básica do Ministério da Previdência
Social, passou a se chamar Conselho Nacional de
Previdência Complementar. Ele exercerá a função
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completa o triatlo Ironman 

(uma das mais difíceis provas 

de resistência física) 

em 26 horas e 20 minutos.

■ Aos 68 anos, Lillian Carter,

mãe do ex-presidente Jimmy Carter,

alista-se em um grupo de paz e 

passa dois anos trabalhando como 

enfermeira em Mumbai, na Índia.

■ Aos 69 anos, Francis Chichester

navega solitário através 

do Oceano Atlântico – 

6.400 quilômetros em 22 dias.

■ Aos 72 anos,

Sófocles escreve sua

melhor peça e uma

das mais famosas 

de todos os tempos,

“Édipo Rei”.

■ Aos 70 anos, Nicolau Copérnico publica 

seu trabalho mais revolucionário, no qual afirma 

que é o Sol, e não a Terra, o centro do cosmo, princípio

que deu nascimento à astronomia moderna.

■ Aos 66 anos, Michelangelo finaliza o afresco “Último Julgamento”, na Capela Sistina.

■ Aos 72 anos, Oscar Swahn 

ganha uma medalha olímpica 

de prata na competição de tiro.

■ Aos 76 anos, a escritora Marguerite Yourcenar 

torna-se a primeira mulher a entrar para a Academia Francesa 

de Letras, desde que esta fora criada há 345 anos.

■ Aos 82 anos, o escritor Goethe 

finaliza sua obra-prima:“Fausto”.

■ Aos 91 anos, Maude Tull,

da Califórnia, é aprovada no 

exame de direção e tira sua 

primeira carteira de motorista.

■ Aos 86 anos, Thomas Hobbes traduz a “Odisséia”, de Homero. ■ Aos 89 anos, Eubie Blake,

grande pianista de jazz,

funda sua própria editora e gravadora.

■ Aos 98 anos, Dimitrion Yordanidis corre 

uma maratona em Atenas, na Grécia,

obtendo o tempo de 7 horas e 33 minutos.

■ Aos 78 anos, o escritor H.G. Wells, que

abandonara a escola aos 14 anos, recebe seu

doutorado pela Universidade de Londres.

■ Aos 89 anos, Corena Leslie salta de pára-quedas 

sobre o aeroporto de Buckeye, no Arizona. ■ Aos 91 anos, Hulda Crooks escala o

Monte Whitney,

o mais alto pico do território continental

norte-americano.

■ Aos 79 anos, Benjamin Franklin 

inventa os óculos com lente bifocal.

■ Aos 82 anos, Thelma Pitt-Turner completa 

a maratona de Hastings – Nova Zelândia – 

em 7 horas e 58 minutos.

■ Aos 81 anos, Amos Alonzo Stagg é eleito 

o técnico de futebol americano do ano.

■ Aos 94 anos, Leopold Stokowski, maestro,

assina um contrato de gravação de seis anos.

■ Aos 77 anos, Mahatma Gandhi faz greve de fome contra a violência religiosa na Índia.

■ Aos 100 anos, Ichijirou Araya escala o monte Fuji.

■ Aos 80 anos, Jessica Tandy ganha 

seu primeiro Oscar como melhor atriz 

em “Conduzindo Miss Daisy”.
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No dia 24 de janeiro, foi comemorado mais um Dia do Aposentado – data escolhida 
por lembrar o nascimento da previdência social no país (no ano de 1923). Trata-se também 
de uma ótima oportunidade para refletir sobre a importância de se continuar 
sempre em forma – física e, sobretudo, psicologicamente.

Afinal, dizem que a idade é algo que “está na cabeça”: existem idosos jovens 
e jovens idosos. Para mostrar que esse princípio está longe de ser apenas 
uma simples teoria, a Fundação Itaubanco presta, a seguir, uma homenagem 
a todos os seus aposentados. Para isso, foram selecionados alguns – ótimos! – 
exemplos de que a vida deve ser intensamente aproveitada, em qualquer idade,
a qualquer momento. Afinal, nunca é tarde demais para escrever 
e reescrever a própria história!

Quem sabe faz a hora...

Quem sabe faz a hora...Quem sabe faz a hora...

www.fundacaoitaubanco.com.br
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Confira também,
na página 4, o exemplo de um de 

nossos aposentados, na nova seção 
“Histórias de Vida”.
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Governo cria superintendência 
ligada à previdência complementar

de órgão regulador do regime operado 
pelas entidades fechadas de previdência
complementar e será responsável pela definição
das políticas e diretrizes do sistema.

A criação da PREVIC foi comemorada pelos
especialistas como mais uma prova de que o
atual governo valoriza os fundos fechados de
previdência complementar, reconhecendo sua
importância para a geração de poupança interna
e para assegurar a qualidade de vida dos
trabalhadores, quando de sua aposentadoria.
Com a criação da PREVIC, o quadro de 
auditores passará dos atuais 92 para 300.
A Superintendência contará ainda com 
120 especialistas de nível superior em
Previdência Complementar,
100 analistas de nível superior e mais 
80 técnicos de nível médio.
O quadro completo será de 600 servidores 
(hoje, são 230) – o que tende a aprimorar a
supervisão das entidades, visando garantir
transparência e qualidade em sua gestão.

Para isso, o governo instituiu a 
“Taxa de Fiscalização e Controle da 
Previdência Complementar – TAFIC” a ser paga,
trimestralmente, pelos próprios fundos de
pensão. A taxa deverá corresponder a, no
máximo, 0,018% do patrimônio de cada
fundação. Os valores variam de acordo com 
os recursos garantidores por plano de 
benefícios administrado pela entidade,
variando de R$ 15 a R$ 2.800.000.

Com a publicação da medida provisória 
n° 233, o governo federal criou, no dia 30 de
dezembro do ano passado, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC),
em substituição à Secretaria de Previdência
Complementar (SPC). Segundo declarou à
imprensa o secretário Adacir Reis,“a nova 
estrutura é fruto de uma convicção, que se
construiu ao longo dos anos, da necessidade 
do aprimoramento institucional do sistema,
e o presidente da República entendeu que 
isso era o melhor”.

A PREVIC está vinculada ao Ministério 
da Previdência Social e atuará como entidade 
de fiscalização e supervisão das atividades 
dos fundos de pensão fechados e de execução 
das políticas para o regime de previdência
complementar.

A antiga SPC passou a se denominar
Secretaria de Políticas de Previdência
Complementar. Ela atuará como órgão
responsável pela proposição de políticas e
diretrizes do sistema e também como órgão 
de apoio ao Conselho Nacional de Previdência
Complementar e ao Ministério da Previdência
Social, na função de supervisão das atividades 
da PREVIC.

Por sua vez, o Conselho de Gestão da
Previdência Complementar (CGPC), órgão da
estrutura básica do Ministério da Previdência
Social, passou a se chamar Conselho Nacional de
Previdência Complementar. Ele exercerá a função

■ Aos 65 anos, Winston Churchill 

torna-se primeiro-ministro da Inglaterra.

■ Aos 74 anos, Claude Monet 

começa a pintar seus célebres 

painéis de lírios de água.

■ Aos 73 anos, Walt Stack

completa o triatlo Ironman 

(uma das mais difíceis provas 

de resistência física) 

em 26 horas e 20 minutos.

■ Aos 68 anos, Lillian Carter,

mãe do ex-presidente Jimmy Carter,

alista-se em um grupo de paz e 

passa dois anos trabalhando como 

enfermeira em Mumbai, na Índia.

■ Aos 69 anos, Francis Chichester

navega solitário através 

do Oceano Atlântico – 

6.400 quilômetros em 22 dias.

■ Aos 72 anos,

Sófocles escreve sua

melhor peça e uma

das mais famosas 

de todos os tempos,

“Édipo Rei”.

■ Aos 70 anos, Nicolau Copérnico publica 

seu trabalho mais revolucionário, no qual afirma 

que é o Sol, e não a Terra, o centro do cosmo, princípio

que deu nascimento à astronomia moderna.

■ Aos 66 anos, Michelangelo finaliza o afresco “Último Julgamento”, na Capela Sistina.

■ Aos 72 anos, Oscar Swahn 

ganha uma medalha olímpica 

de prata na competição de tiro.

■ Aos 76 anos, a escritora Marguerite Yourcenar 

torna-se a primeira mulher a entrar para a Academia Francesa 

de Letras, desde que esta fora criada há 345 anos.

■ Aos 82 anos, o escritor Goethe 

finaliza sua obra-prima:“Fausto”.

■ Aos 91 anos, Maude Tull,

da Califórnia, é aprovada no 

exame de direção e tira sua 

primeira carteira de motorista.

■ Aos 86 anos, Thomas Hobbes traduz a “Odisséia”, de Homero. ■ Aos 89 anos, Eubie Blake,

grande pianista de jazz,

funda sua própria editora e gravadora.

■ Aos 98 anos, Dimitrion Yordanidis corre 

uma maratona em Atenas, na Grécia,

obtendo o tempo de 7 horas e 33 minutos.

■ Aos 78 anos, o escritor H.G. Wells, que

abandonara a escola aos 14 anos, recebe seu

doutorado pela Universidade de Londres.

■ Aos 89 anos, Corena Leslie salta de pára-quedas 

sobre o aeroporto de Buckeye, no Arizona. ■ Aos 91 anos, Hulda Crooks escala o

Monte Whitney,

o mais alto pico do território continental

norte-americano.

■ Aos 79 anos, Benjamin Franklin 

inventa os óculos com lente bifocal.

■ Aos 82 anos, Thelma Pitt-Turner completa 

a maratona de Hastings – Nova Zelândia – 

em 7 horas e 58 minutos.

■ Aos 81 anos, Amos Alonzo Stagg é eleito 

o técnico de futebol americano do ano.

■ Aos 94 anos, Leopold Stokowski, maestro,

assina um contrato de gravação de seis anos.

■ Aos 77 anos, Mahatma Gandhi faz greve de fome contra a violência religiosa na Índia.

■ Aos 100 anos, Ichijirou Araya escala o monte Fuji.

■ Aos 80 anos, Jessica Tandy ganha 

seu primeiro Oscar como melhor atriz 

em “Conduzindo Miss Daisy”.
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