
e com atualização constante,
uma série de informações e serviços.
Entre eles, estão o acesso ao saldo 
de Reserva de Poupança, o valor 
atualizado mensalmente da 
Reserva Matemática (para os 
optantes do Benefício Proporcional 
Diferido/BPD), o contracheque dos 
assistidos e a solicitação de alteração
cadastral (para os assistidos).
Em linha com os próprios atributos 
da internet, a meta do Funbep é 
rever constantemente a funcionalidade
do site com o intuito de torná-lo 
sempre melhor.
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o Ninguém duvida mais que a internet 

chegou para 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

O Funbep, 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.funbep.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 clara 
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Sempre em direção ao futuro

www.funbep.com.br

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 do Funbep.

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 do Funbep 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 Funbep 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 
do Funbep 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 do Funbep
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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., o Funbep, a Fundação
Itaubanco, 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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Jorge Luiz Dutra , de 53 anos, investiu 

32 anos de sua carreira profissional no Banco 

do Estado do Paraná. Com a certeza do dever 

cumprido, desde 2005, ele vem se dedicando 

integralmente às suas duas propriedades no norte

do Paraná e à pecuária. Casado, pai de três filhos 

e avô de uma menina, Dutra também encontra

tempo e (muita) disposição para pescar, viajar 

e realizar trabalhos voluntários em duas entidades

beneficentes. Da ativa, guarda boas recordações 

e sente saudades de momentos que ficarão 

registrados para sempre em sua memória.

"Cheguei ao Banestado, em 1973, na 

função de contínuo e passei pelos cargos de caixa,

assistente da gerência e gerente de negócios.

O fato de vencer todos esses desafios em uma 

única agência me rendeu uma enorme satisfação

pessoal e profissional. Também sinto muito orgulho

de ter chegado ao posto de gerente e encerrar 

minha trajetória nessa posição.

A aposentadoria, em 2005, veio junto com 

o sentimento de missão cumprida e a expectativa

da recompensa frente a todo esforço e dedicação

de anos de trabalho. Desde então, cuido das 

propriedades da família e das nossas criações de

bois e ovelhas. Sou responsável pela parte 

administrativa, compra de ração e venda dos 

animais. São atividades que preenchem o meu dia 

e me fazem bem. Nas horas livres, aprecio muito 

viajar e pescar com amigos e familiares. Um dos

meus lugares preferidos é o rio Paranapanema,

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

Epíteto, filósofo grego

h
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na cidade de Porto Rico (que fica entre o Paraná 

e São Paulo), mas, sem dúvida, a pescaria mais 

marcante foi no rio Corumbá, na divisa da Bolívia

com o Brasil.

Também integro as diretorias do 

Lar Belavistense de Promoção Humana e do 

Clube Recreativo Belavistense, da cidade 

de Bela Vista do Paraíso. As vantagens desse 

trabalho estão na integração com a comunidade 

e no prazer de ajudar quem precisa.

Para mim, estar aposentado 

é muito positivo, pois tenho novas

ocupações, tempo de sobra para 

a família e segurança, por contar

com o Funbep, para viver o futuro".

Tempo para a vida no campo
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e com atualização constante,
uma série de informações e serviços.
Entre eles, estão o acesso ao saldo 
de Reserva de Poupança, o valor 
atualizado mensalmente da 
Reserva Matemática (para os 
optantes do Benefício Proporcional 
Diferido/BPD), o contracheque dos 
assistidos e a solicitação de alteração
cadastral (para os assistidos).
Em linha com os próprios atributos 
da internet, a meta do Funbep é 
rever constantemente a funcionalidade
do site com o intuito de torná-lo 
sempre melhor.
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chegou para 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

O Funbep, 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.funbep.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 clara 
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Sempre em direção ao futuro

www.funbep.com.br

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 do Funbep.

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 do Funbep 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 Funbep com você, a seção "Histórias 
de Vida", na qual nossos aposentados contam,
satisfeitos, seu prazer ao desfrutar essa fase 
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proporcionar a nossos assistidos e é com essa 

meta que podem sonhar nossos participantes 
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do Funbep 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.

Demos continuidade,
em 2006, 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 do Funbep
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Perto de você, também via Internet
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