
Chapa 

Nome: 

ARIOVALDO GUEDES ALMEIDA 

Prezados Participantes Assistidos do Plano PAC 

Sou o Ariovaldo (ARI), fui funcionário do Itaú na antiga Área de Mercado de Capitais, no período de 
2001 (desde a Rua Boa Vista) até 2009, na Torre Eudoro Vilella no CEIC.  

Ingressei na SCRC, sob comando do Erivelto Correa, como Analista de Controles Internos e 
Compliance desde o inicio destas atividades na AMC. Participei da elaboração e implantação de 
grandes marcos na Área, tais como o Código de Ética da AMC, o Comitê de Segurança da Informação, 
as Matrizes de Riscos e Controles, os CIR’s – Comitês de Risco, nas Diretorias do Zago, Mussolini, 
Zackia, Pedro Ivanov, Moacyr Castanho, Nishigawa, Antônio Pedro e nos Sub Comitês de tantos outros 
brilhantes profissionais daquela época! 

Hoje estou me candidatando à função de Representante dos Assistidos junto ao Comitê de Plano PAC. 

Cabe a este Representante analisar as sugestões de vocês para melhorias de processos, alterações 
no Regulamento do plano, criação e implantação de novos benefícios e outras reinvindicações 
pertinentes. 

O site da Fundação disponibiliza muitas informações sobre o nosso Plano, de forma transparente e 
organizada. O Representante também poderá intermediar junto a vocês esclarecimentos quanto às 
demais dúvidas ou sugestões sobre qualquer assunto relacionado ao plano. Também poderá divulgar 
informações urgentes, relevantes ou mesmo novidades e curiosidades sobre os Eventos e Atividades 
direcionadas aos Assistidos pelo Plano PAC. 

Outras informações sobre o papel e atividades desta função estão descritas no Capítulo III do Estatuto 
da Fundação. 

Fico à disposição para quaisquer informações, esclarecimentos ou mesmo um bate papo informal. Meu 
email: ariguedis@gmail.com  

O período de votação será entre os dias 26 de março e 06 de abril. Não deixe de votar, a sua 
participação é muito importante para o sucesso deste Processo! 

E eu espero contar com o seu voto! 

Que tenhamos nós todos um ano de 2021 de muitas Alegrias, Saúde e Paz! 

Obrigado! 

Comitê do Plano Pac 

Proposta de Trabalho 

A propaganda eleitoral é de responsabilidade única e exclusiva dos candidatos e a Fundação Itaú 
Unibanco fica isenta de qualquer responsabilidade, quanto às informações veiculadas.


