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“Viver o presente é planejar o futuro”  foi o tema da 11ª edição da festa de confraternização dos 
aposentados e pensionistas do funbep que aconteceu em Curitiba, no dia 16 de setembro. Isso 
porque os assistidos da entidade fazem parte de um grupo que soube, quando estava na ativa, 
refletir sobre seu amanhã. Dessa forma, hoje, podem aproveitar a vida e continuar planejando!

Um show de (re)encontro!

O clima de descontração da festa reforçou essa realidade. 
Sergio Fajerman, diretor presidente do Funbep, participou 
do encontro e, na abertura, falou sobre o compromisso 
de aprimorar continuamente o relacionamento com os 
assistidos e o projeto de integração em uma só entidade. 
O renomado geriatra Marcos Cabrera (entrevistado em 
nossa última edição) foi aplaudido de pé após sua palestra 
bem-humorada e esclarecedora sobre como ser mais feliz 
na aposentadoria.

Tudo excelente, como todos os anos, e muito 
bem organizado. É um evento que demonstra 
a atenção que o Funbep tem conosco.
Valdenor Pedro Batistela

Fernando Prezutti, presidente da AFAB  

(Associação dos Funcionários Aposentados do Banestado).
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v o c ê  e  a  f u n d a ç ã o

Além do coquetel e do saboroso jantar, outro ponto alto da noite foi o show de Elvinho, considerado um dos três 
melhores covers de Elvis Presley das Américas, que interpretou os principais sucessos do cantor, interagiu e tirou 
muitas fotos com o público, fazendo um verdadeiro tributo ao “rei do rock”. Na saída, como sempre, a expectativa 
já era para as surpresas do próximo ano – tanto por parte dos convidados quanto da equipe do Funbep. Quem 
olha para o futuro pensa assim mesmo! //

Em todas as mesas, havia 
um porta-retratos para 
cada assistido (e seu 
convidado) como uma 
lembrança do evento.

Em breve, as fotos da festa estarão disponíveis 
no site do Funbep na rota: Notícias> Eventos> 
Novos eventos. Aguarde!

Nota 10! É a primeira vez que participo  
e foi uma noite repleta de novidades.
Valdir Abil Russ

É um grande evento de confraternização! 
Uma oportunidade para encontrar os 
colegas e colocar a conversa em dia.
Isamo Higa

Desde a recepção, o local, a decoração, 
o jantar, a palestra do médico, o show... 
foi uma festa maravilhosa.
José Carlos Dias Pinheiro

O que me deixou mais feliz? Rever os 
amigos em um ambiente tão gostoso 
e saber que eles estão ótimos.
Otilia Regina Panek

Nunca imaginei que a festa tivesse um 
astral tão alegre. Fez com que eu me 
sentisse muito bem.
Lilian Ferreira Pache

O show do Elvinho fez todo mundo 
voltar à adolescência, dançar, brincar... 
vivemos momentos de descontração 
deliciosos e inesquecíveis.
Ivani Pansera

Achei a palestra o máximo! Fui a 
primeira a levantar para aplaudir. 
Eu me identifiquei tanto porque 
adoro a vida.
Sueli Bayer
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f i q u e  p o r  d e n t r o

Uma data para 
comemorar e se 
conscientizar

O dia 1º de outubro marca a comemoração internacional, estabelecida pela Organização das Nações 

Unidas, de uma data muito importante - o Dia do Idoso – que deverá se tornar ainda mais importante a 

cada ano com o aumento da longevidade. O Brasil é um dos países em que o crescimento dessa parcela 

da população vem ocorrendo com maior velocidade. Para se ter uma ideia, a expectativa de vida no 

país no início do século XX não chegava a 34 anos e até 2025, o Brasil deverá ocupar o sexto lugar em 

número de idosos no mundo. 

Para ampliar também suas conquistas, em 2003, foi aprovado no país o Estatuto do Idoso, considerado 

uma legislação exemplar. Mas, para que ele possa ser de fato colocado em prática, é essencial que os 

próprios idosos conheçam seu conteúdo e fiscalizem seu cumprimento. O Estatuto conta com 118 

artigos que asseguram uma série de direitos às pessoas com mais de 60 anos. Veja, a seguir, alguns deles:

Para saber mais > Vale consultar o “Guia Prático  de Direitos da Pessoa Idosa” que foi criado para difundir esse conhecimento 
de forma simples e  pode ser acessado gratuitamente pela internet:   
www.unesp.br/Home/terceira-idade/guiapraticodedireitodapessoaidosa.pdf

Atendimento preferencial imediato e individualizado 
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população;

Fornecimento gratuito de medicamentos pelo poder 
público, especialmente os de uso contínuo, assim 
como próteses, órteses e outros recursos relativos a 
tratamentos, habilitação ou reabilitação;

Acompanhante para o idoso internado ou em observação, 
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições 
adequadas para a sua permanência em tempo integral, 
segundo critério médico (caberá ao profissional de saúde 
responsável pelo tratamento conceder autorização 
para o acompanhamento do idoso ou, no caso de 
impossibilidade, justificá-la por escrito);

Proibição de discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade;

Desconto de pelo menos 50% nos ingressos para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem 
como acesso preferencial aos respectivos locais;

Fixação da idade mais elevada como primeiro critério 
de desempate em concurso público;

Prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, 
em programas habitacionais públicos ou subsidiados 
com recursos públicos, com reserva de pelo menos 3% 
das unidades habitacionais residenciais para idosos, 
com critérios de financiamento compatíveis com os 
rendimentos de aposentadoria e pensão;

Gratuidade para os maiores de 65 anos nos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços 
seletivos e especiais, com reserva de 10% dos assentos;

Reserva de 5% das vagas nos estacionamentos 
públicos e privados. 

O Estatuto prevê também punições para quem promove 
a discriminação, dificulta ou impede o cumprimento dos 
direitos assegurados no Estatuto, não presta assistência, 
abandona o idoso, expõe ao perigo sua integridade 
física ou psíquica ou o induz a conceder procuração para 
administração de seus bens, entre outros. As penas são 
severas e incluem multas e reclusão. //
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E D U C A Ç Ã O  F I N A N C E I R A  E  P R E V I D E N C I Á R I A

Parece longe, mas não se iluda! O final do ano está logo 
ali e com ele vão chegar o presente do amigo secreto, dos 
filhos, pais, sobrinhos... a caixinha do porteiro, do entregador 
de revista... a vontade de pintar a casa para começar o ano 
novo... trocar a geladeira, a TV, o carro... comprar roupas para 
as festas... Dezembro é o mês mais tentador para aqueles que 
só precisam de uma pequena desculpa para sacar o talão de 
cheques ou o cartão de crédito e gastar! 

Nessas horas, vale a regra máxima da educação 
financeira e previdenciária: ter autoconhecimento – ou 
seja, reconhecer a tendência ao descontrole. Só assim 
é possível sair do piloto automático e tomar as rédeas 
das finanças (veja algumas dicas ao lado). Este é um 
passo a ser dado pela sociedade brasileira como um 
todo – conforme apontou mais uma pesquisa, desta vez, 
o Indicador Serasa Experian de Educação Financeira do 
Consumidor. Realizado pelo segundo ano consecutivo, 
em 2014, o indicador revelou queda no número de 
pessoas que poupam em todas as classes sociais, 
confirmando a falta de familiaridade do brasileiro com o 
crédito e com a noção de economizar (saiba mais sobre a 
pesquisa no quadro abaixo).

Para piorar o resultado dos excessos de final de ano, 
quando saem de cena a árvore de Natal e o brinde de 
réveillon, começa um período em que muitos gastos 
obrigatórios têm que ser feitos. Só para lembrar desde já: 
IPVA, matrícula na escola, faculdade, pós ou outros cursos 
extras, material didático, IPTU... Algumas dessas despesas 
podem ser reduzidas se forem pagas à vista. Portanto, a 
chegada do final do ano exige cuidado redobrado para 
não se deixar levar pelas tentações dos gastos. Dessa 
forma, é possível entrar em janeiro com o pé direito e as 
contas em dia. Basta, como sempre, saber se planejar! 

Para quem costuma se perder nos gastos, o final do ano 
exige esforço redobrado para controlar as finanças. 

7 dicas para resistir

1 Evite frequentar shopping centers ou locais 
com muitas lojas que, nesta época do ano, 
começam a ficar ainda mais atrativos.

4 Antes de ir às compras, faça uma lista (bem 
pensada) do que realmente precisa adquirir. 

2 Não cadastre seu e-mail para receber promoções 
de lojas e sites de compras coletivas.

3 Pesquise preços e opções antes de decidir 
suas compras. A internet é uma ótima aliada 
para isso.

5 O mesmo vale para outros gastos – troca 
de geladeira, pintura da casa, nova TV, 
computador, carro... – ou seja, avalie o que é 
de fato necessário e poupe seu dinheiro.

6 Não compre presentes exagerados ou caros 
demais. O valor do que é dado não é o que 
mais importa – muitas vezes, alternativas 
simples e criativas fazem muito mais sucesso.

7 Procure negociar pagamentos à vista e 
evite comprometer seu orçamento com 
muitas prestações.

Cuidado com as
tentações de fim de ano

Muito a fazer
O Indicador Serasa Experian de Educação Financeira do Consumidor opera em uma escala de 0 a 10. Entram na avaliação 
três subíndices: Conhecimento (entendimento de conceitos financeiros), Atitude (como o entrevistado enxerga sua 
relação com o dinheiro) e Comportamento (suas ações no dia a dia). Na segunda edição do Indicador, realizada em 2014, 
metade dos entrevistados obteve notas entre 0 e 6, sendo que somente 3% atingiram pontuação maior do que 8.
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A C O N T E C E

Prova de vida do INSS  
vai até 31 de dezembro
Os beneficiários do INSS têm até o final de 2014 para realizar 
a prova de vida e renovação de senha junto ao banco em 
que recebem seu benefício do governo. O procedimento 
foi iniciado em maio de 2012 e visa reforçar a segurança do 
sistema, evitando fraudes e pagamento indevidos.

Segundo dados do INSS, até o mês de agosto, 2 milhões 
de pessoas (de um total de 31,1 milhões) ainda não 
tinham feito a renovação e correm o risco de ter seu 
benefício bloqueado. Se este é o seu caso, fique atento: 
basta procurar a agência bancária em que recebe o seu 
benefício com um documento de identificação original com 
foto. Em caso de impossibilidade de comparecimento do 
segurado, o processo pode ser realizado por um procurador 
devidamente cadastrado no INSS ou representante legal. //

Funbep consulta 
assistidos sobre seguros
Nos meses de agosto e setembro, o Funbep fez uma 
consulta individual - inicialmente com prazo para 
resposta até 15 de setembro, depois, prorrogado até 
15 de outubro - a todos os assistidos que possuem 
seguro de vida e acidentes pessoais coletivos Gralha 
Azul, cujo desconto é realizado em folha de pagamento 
nas verbas 4055/4056 - Seg Gralha Azul VG, 4057/4058 
- Seg Gralha Azul APC. A proposta para renovação 
previa duas alternativas: com ou sem atualização do 
capital segurado e prêmio da apólice no período de 
outubro de 2004 a maio de 2014 (o índice acumulado 
utilizado para correção é o IPCA-IBGE, correspondendo, 
no caso, a 67,64%). Todas as condições e explicações 
detalhadas de cada opção foram feitas por meio 
de correspondência enviada a cada assistido que 
mantém o seguro, juntamente com carta-resposta com 
postagem paga pela entidade. 

Para implantação da atualização do capital segurado e 
prêmio, era necessário o retorno a uma das opções de, 
no mínimo, 75% das vidas seguradas. Assim sendo, como 
o retorno foi de 76% para aqueles que optaram pela 
opção 1, o capital segurado e o prêmio serão atualizados 
a partir da folha de novembro de 2014. Vale destacar 
que, independentemente do resultado obtido, a partir 
de 2015, os capitais e prêmios mensais serão atualizados 
anualmente pelo IPCA-IBGE. //

O U V I N D O  V O C Ê

Pagamento de abono
Os assistidos dos planos Funbep I e Funbep II receberão 
em dezembro seu abono anual no mesmo valor do 
benefício pago no mês menos o adiantamento de 50% 
feito em maio e as deduções obrigatórias (contribuição 
ao plano e, se aplicável, joia, IRPF e pensão alimentícia). 
Quem se tornou assistido em 2014 receberá valor 
proporcional ao tempo como assistido. //

Alteração no Regulamento 
do Funbep I
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) divulgou, no dia 22 de outubro, sua aprovação para 
a alteração proposta no Regulamento do plano Funbep I. A 
modificação se refere ao parágrafo 4º do artigo 31 - que diz 
respeito ao participante que vier a se desligar do patrocinador 
-  e visa adequar o conteúdo às normas de previdência. O 
novo texto indica que “o Funbep encaminhará ao participante 
o extrato contendo as informações, inclusive valores, a 
respeito de seu direito junto ao plano, no prazo máximo de 
trinta dias contados da data do recebimento da comunicação 
da cessação do vínculo empregatício do participante com 
o patrocinador ou da data do requerimento protocolado 
pelo participante perante a entidade. O término do mandato 
do administrador junto ao patrocinador equipara-se ao 
rompimento do vínculo empregatício.” O Regulamento 
atualizado está disponível no site www.funbep.com.br, na 
rota: Meu Plano > Funbep I > Regulamento. //

O Funbep está pronto para ouvir os participantes e assistidos, 
atender suas necessidades e aperfeiçoar seu atendimento.

Para contatar a entidade, você pode utilizar 
o canal de relacionamento de sua preferência:

Pessoalmente
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
R. Marechal Deodoro, 869 – 17º andar 
Centro | CEP 80060-010 | Curitiba – PR

Por telefone ou fax
De 2ª a 6ª feira – das 10h às 17h*
Fone 41 3544 8000 ou 0800 722 8040
Fax 41 3544 8038

Pela Internet
www.funbep.com.br
Canal “Fale Conosco”

Envie sua sugestão de 
matéria para o Canal  
Fale Conosco. Participe!

*Horário de Brasília.
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R E l A C I O N A M E N t O

f U N B E P  E M  N Ú M E R O S

Composição dos Investimentos

72,7%
100%

0,4%4,3%
3,4%

Participantes
Funbep I Funbep II Total

Posição Patrimonial
Ativo Funbep II Total Passivo Funbep II Total

Ativos 1.219 16 1.235 Realizáveis 16,4 – 16,4 Exigíveis 273,3 – 273,3

Assistidos 5.256 1 5.257 Investimentos 3.660,5 3,9 3.664,4 Operacional 20,7 – 20,7

Autopatrocinados 48 1 49 Outros 91,9 – 91,9 Contingencial 252,6 – 252,6

BPD 204 2 206 Passivo Atuarial 3.837,9 1,7 3.839,6

Em fase de opção 42 2 44 Déficit Acumulado (345,9) – (345,9)

Fundos 3,5 2,2 5,7

Total 6.769 22 6.791 Total 3.768,8 3,9 3.772,7 Total 3.768,8 3,9 3.772,7

Funbep I Funbep I

Funbep CDFunbep BD

( D a d o s  d e  a g o s t o / 2 0 1 4 )

(em milhões de reais)

Resultado Acumulado  
no Período Funbep I Funbep II Total

Contribuições Recebidas 36,1 – 36,1

Benefícios Pagos (184,7) – (84,7)

Resultado dos Investimentos 248,8 0,3 249,1

Despesas Administrativas (6,8) – (6,8)

Provisões Matemáticas (73,3) (0,2) (73,5)

Provisões para Contingências (60,4) – (60,4)

Constituição de Fundos (0,3) (0,1) (0,4)

Resultado do Período (40,6) – (40,6)

(em milhões de reais)

Já está chegando a hora da quarta edição da Pesquisa de Satisfação que 
irá novamente consultar o público do Funbep, bem como das demais 
entidades de previdência complementar do Itaú Unibanco, para analisar 
aspectos ligados ao atendimento, comunicação, administração do plano 
e gestão dos recursos, entre outros. Até o início de dezembro, uma 
consultoria especializada entrará em contato com uma amostragem 
aleatória de participantes e assistidos para ouvir sua opinião por meio de 
entrevistas telefônicas.

Segundo Arnaldo Serighelli, diretor do Funbep, “a pesquisa vem se 
consolidando como um instrumento para conhecer a percepção do 
público-alvo sobre o trabalho desenvolvido pela entidade”. Entre as 
melhorias desenvolvidas em função dos resultados das pesquisas, estão:

Pesquisa é instrumento de melhoria

Atendimento
 ■ Novo horário de atendimento pessoal e telefônico 

- padronizado em todas as entidades – sem 
interrupção do serviço no período do almoço.

Divulgação das regras dos planos
 ■ Palestra, em Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel 

com consultor especializado sobre a Declaração de 
Ajuste Anual de Imposto de Renda, com informações 
e dicas para o preenchimento dos campos relativos à 
previdência complementar

 ■ Seção “Atendimento & Você” no informativo com 
respostas às principais dúvidas

 ■ Elaboração de Guias sobre aposentadoria com  
as principais regras dos planos (com divulgação  
em breve). 

Site
 ■ Acesso à área restrita para consultar dados pessoais  

e do plano. //

16,2%

3%

Renda Variável

I móveis

I nf lação Pr ivada

I nf lação Públ ica

CDI  Públ ico

Emprést imos


