
Sempre em direção ao futuro
Este foi um ano de consolidação. Demos

continuidade e procuramos aperfeiçoar as diversas
iniciativas que promovemos para informar, integrar
e valorizar nossos participantes, tanto assistidos
quanto ativos e autopatrocinados. Afinal, todos
vocês são a razão de ser da Fundação Itaubanco.

Os assistidos porque já sabem, em seu 
dia-a-dia, o diferencial que a entidade representa
em suas vidas, no sentido de lhes assegurar uma
existência mais tranqüila. Os ativos porque
precisam, desde já, entender e reconhecer o esforço
da organização em lhes oferecer um benefício
diferenciado e de grande valor hoje em todo o
mundo. Os autopatrocinados porque reconhecem
que, mesmo fora da organização, podem 
contar com a seriedade, o profissionalismo 
e a transparência da Fundação Itaubanco para
programar sua aposentadoria.

Ao contrário do que, infelizmente, vemos 
no Brasil, a aposentadoria deve ser um momento
de se colher os frutos de anos e anos de dedicação
à construção de uma organização e de um país
mais forte. Com a aposentadoria complementar,
esse sonho – mais do que justo e legítimo – 
pode ser concretizado.

É possível, assim, iniciar uma nova etapa 
da vida, igualmente plena de satisfação e prazer,
com a certeza de já se ter percorrido um longo
caminho de conquistas. É, então, com muito
orgulho que lemos, em todas as edições do
informativo Fundação Itaubanco com você, a seção
“Histórias de Vida”, na qual nossos aposentados
contam, satisfeitos, seu prazer ao desfrutar essa 
fase tão importante de suas existências.

É esse sentimento que procuramos
proporcionar a nossos assistidos e é com essa meta
que podem sonhar nossos participantes ativos e

autopatrocinados. Para isso, os funcionários da
Fundação Itaubanco se dedicam integralmente,
respondendo às exigências da legislação brasileira,
cumprindo as determinações do Estatuto da entidade
e do Regulamento de seus planos e agindo com 
total transparência, ética e
profissionalismo.

Em 2006, demos
prosseguimento a nossos diversos
esforços nesse sentido. Publicamos
nosso Manual de Governança
Corporativa (disponível no site 
da entidade), ampliamos o
conceito de Controles Internos e
Compliance em nossas atividades
e participamos em sete das dez
Comissões Técnicas Nacionais
(CTNs) da Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar
(Abrapp). Dessa forma, procuramos oferecer 
o melhor a nossos participantes.

Além disso, promovemos o terceiro 
encontro de assistidos – neste ano, com o tema
“Transformações” – e organizamos a terceira 
Semana da Previdência, para levar mais informações
sobre o tema aos participantes ativos. Seguimos,
dessa maneira, fazendo do compromisso com 
o seu futuro a razão de ser de nosso presente.

Feliz Ano-Novo para você e 
todos aqueles que lhe são especiais.

Fernando Tadeu Perez,
diretor executivo da Área de 
Recursos Humanos do Banco Itaú S.A.
e diretor presidente da Fundação Itaubanco
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atualização constante, uma série de informações 
e serviços. Recentemente, os assistidos passaram 
a ter acesso on-line a seus 
contra-cheques. Em sintonia com 
os próprios atributos da internet,
a meta da Fundação Itaubanco 
é rever constantemente a
funcionalidade do site com o 
intuito de torná-lo sempre melhor.
Entre os serviços previstos, estão 
a consulta a dados do participante,
alteração de conta corrente, e-mail 
e endereço, consulta de Reserva 
de Poupança e valor atualizado 
de Reserva Matemática (para os
optantes do Benefício Proporcional
Difererido/BPD.
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ficar. A rede mundial se estabeleceu definitivamente
como um meio simples, acessível e eficiente para a
disseminação de informações. No que diz respeito
especificamente ao sistema de previdência
complementar, a internet pode ter papel fundamental
no cumprimento da Resolução nº 13 do Conselho de
Gestão de Previdência
Complementar, publicada
em outubro de 2004. Essa
Resolução estabeleceu as
diretrizes para a prática de
boa governança corporativa
nas entidades fechadas de
previdência complementar,
tendo como item
fundamental a comunicação
clara e eficaz das entidades
com os participantes,
os patrocinadores e a
sociedade, a fim de
assegurar a transparência 
de suas atividades.

Entretanto, um recente
levantamento feito pela
Secretaria da Previdência
Complementar (SPC)
mostrou que, infelizmente, as entidades ainda 
não estão utilizando a internet para estabelecer um
relacionamento transparente com seus interlocutores.
Segundo a SPC, menos de um terço dos fundos 
de pensão tem página oficial na rede.

Facilidade de acesso

A Fundação Itaubanco, como você bem sabe,
faz parte do grupo de entidades que apostam na
internet para a ampla divulgação de suas informações
e para a criação de facilidades em seu contato com 
os participantes. Em março deste ano, seu site
(www.fundacaoitaubanco.com.br) foi totalmente
reformulado, visando aumentar a atratividade da
página e incrementar sua funcionalidade.

Em um ambiente que oferece navegação simples,
o visitante encontra, de maneira simples e com

Perto de você,
também via Internet
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Aos 90 anos, Edson Araújo  – que tem 

dois filhos, seis netos e um bisneto - sempre tem

algo a fazer. Após 35 anos atuando no Banco

Mineiro da Produção, as histórias daquele tempo 

e o interesse sem fim por conhecimentos gerais

preenchem sua mente e as grandes amizades 

são fonte de muita alegria.

“Aprendi a datilografar com meu pai e essa

habilidade foi decisiva para iniciar minha carreira

profissional. Em 1943, tornei-me escriturário do

Banco Mineiro de Produção, em Governador

Valadares e, depois, trabalhei nas cidades mineiras

de Ituiutaba, Frutal, Itabirito e Belo Horizonte. A vida

de bancário que conheci era muito diferente da

atual. Antes da fantástica invenção do computador,

os lançamentos eram feitos em cartolinas e, ainda

assim, a instituição era uma fortaleza! 

A aposentadoria chegou em 1969, mas

trabalhei na Credireal Corretora e na Frimisa por

mais uns cinco anos. Os momentos que passei com

os amigos do banco me enchem de felicidade até

hoje. Para manter essa antiga união, eu e outros

cinco parceiros criamos o “Clube dos Seis” para

celebrar nossa amizade em reuniões semanais no

Minas Tênis Clube de Belo Horizonte.

A experiência durou de 1984 a 1994, quando um

dos componentes faleceu. Mas, para não abrir mão

de uma das minhas maiores fontes de alegria,

todas as semanas, ainda encontro alguns membros

da primeira turma de aposentados do banco e

estamos interessados em aumentar esse time!
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Também sinto um grande orgulho por ser um

dos participantes do Clube dos Amigos de

Juscelino Kubitschek - Centro Cultural Político do

Brasil. A filantropia acompanhou-me todos esses

anos. Já fui diretor financeiro de uma creche e,

há cerca de cinqüenta anos, contribuo com doações.

Outras atividades que preenchem

minha vida são: leitura, fotografia,

caligrafia, música (gaita e teclado) 

e a participação nos eventos da

Ajubemge (Associação Nacional 

dos Aposentados, Pensionistas,

Funcionários e Ex-Funcionários 

do Conglomerado Bemge) que apóia 

o convívio fraterno e a maturidade

saudável.”

Uma vida cheia de realizações
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““O caminho para a felicidade 
é parar de se preocupar com o que
está além de seu poder.”

Epíteto, filósofo grego

“““

Três dias dedicados 
à previdência
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o Durante três dias, os funcionários do CTO (Centro Técnico

Operacional) e do CEIC (Centro Empresarial Itaú Conceição),
em São Paulo (SP), foram convidados a aprender mais sobre 
um tema fundamental para seu futuro. A 3ª Semana da Previdência,
realizada nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro no CTO 
e nos dias 4, 5 e 6 de dezembro no CEIC, foi aberta aos profissionais
que trabalham nesses dois pólos do Grupo Itaú.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Área de
Recursos Humanos do Banco Itaú S.A., a Fundação Itaubanco,
o Funbep, a Prebeg e o Itaú Vida e Previdência S.A. O objetivo é
despertar o interesse dos atuais profissionais do Grupo para a
utilidade que a previdência complementar terá em seu futuro,
fazendo com que valorizem esse benefício (que ainda é oferecido
por poucas empresas brasileiras) e procurem entender melhor seu
funcionamento a fim de aproveitar ao máximo seus diferenciais.

Foram montados três quiosques para receber os visitantes.
Em cada um, havia uma atividade diferente (Jogo de Argolas, Tiro 
ao Alvo e Roda da Fortuna) com mensagens voltadas ao tema e 
os participantes concorriam a brindes. Além disso, nos dias 29 de
novembro, no CTO, e 5 de dezembro, no CEIC, foi realizada uma
apresentação da consultora Marynês Pereira, da Provider Solutions,
que encenou dois caminhos para chegar ao futuro: um nebuloso e
triste e outro cheio de alegria e planos de uma senhora muito feliz.
Os conceitos transmitidos giraram em torno da importância de um
plano de previdência complementar para assegurar a manutenção
de uma boa qualidade de vida na aposentadoria.

“Essa iniciativa é excelente para esclarecer nossas dúvidas. Assim,
pessoas mais jovens, como eu, começam a pensar no futuro de
forma diferente. É bom ter consciência de que o tempo passa e
tomar as atitudes certas.” Carlos Bruschi, da Superintendência
Técnica de Capacidade de Desempenho de Computadores.

“É interessante como abordagens simples e diretas podem
despertar uma boa reflexão sobre como agir hoje para garantir
segurança amanhã. Acho extremamente válidos eventos desse
tipo.” Paulo Cazé, da Superintendência de Suporte ao
Desenvolvimento de Sistemas.

“Eu me considero uma pessoa muito feliz, pois quando me
aposentar vou ter uma renda complementar. Espero que as pessoas
aproveitem a mensagem que está sendo transmitida hoje e
planejem o seu futuro.” Maria Francisca Ferreira,
da Superintendência Técnica de Suporte Operacional.
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os participantes. Em março deste ano, seu site
(www.fundacaoitaubanco.com.br) foi totalmente
reformulado, visando aumentar a atratividade da
página e incrementar sua funcionalidade.

Em um ambiente que oferece navegação simples,
o visitante encontra, de maneira simples e com

Perto de você,
também via Internet
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