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Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>

Belo Horizonte - Seleção Pública nº 001/2022 - Ofício Comissão 

Ugo Gabriel Barboza Garcia <ugarcia@mag.com.br> 4 de julho de 2022 21:56
Para: Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>
Cc: Estratégias Públicas <estrategiaspublicas@mag.com.br>

À Comissão de Seleção Pública 001/22,

 

Em atenção ao Ofício nº 017/2022 expedido por V. Sas. em 30 de junho de 2022, vimos, pelo presente, apresentar nova proposta para
administração do Plano de Benefícios a ser patrocinado pelo Município de Belo Horizonte em favor de seus servidores públicos,
salientando, desde logo, que:

 

As taxas de carregamento ou administração apresentadas na proposta em anexo se aplicam a plano a ser criado exclusivamente
para o Município de Belo Horizonte;
Não haverá cobrança de aporte inicial;
Os benefícios de risco oferecidos estão detalhados em item específico da proposta e sua oferta comprovada mediante
apresentação de 03 regulamentos de planos patrocinados por Entes Federativos sob administração do MAG Fundo de Pensão,
devidamente aprovados pela Previc;
Os canais e meios disponíveis para atendimento do participante se encontram, igualmente, detalhados no corpo da proposta, com
especial destaque para a unidade do Grupo MAG em Belo Horizonte, localizada na Av. Senhora do Carmo, 706, Carmo, Região
Centro-Sul de Belo Horizonte - CEP 30330-000. A unidade possui aproximadamente 600 m², dividida em dois andares, onde
funciona um salão de vendas que acomoda cerca de 100 corretores, além de 16 agentes comerciais e 10 gerentes comerciais. A
unidade também dispõe de uma sala de treinamentos e espaço próprio para atendimentos individuais. Esta estrutura certamente
permitirá, caso sejamos escolhidos no processo seletivo, disponibilizar uma força de venda exclusiva para a estruturação do plano
de benefícios dos servidores de Belo Horizonte. Além disso, o Grupo MAG conta com um programa único de formação de
Planejadores Financeiros que, de acordo com a demanda, poderá ser aplicado para capacitação ou alocação de um grupo de
planejadores para o atendimento – presencial ou remoto – dos participantes vinculados ao Município.

 

Outrossim, colhemos do ensejo para atualizar as certidões de regularidade que estão disponíveis neste  link, juntamente com os
demais documentos exigidos no Edital e comprobatórios das informações constantes da proposta técnica.

 

Ratificamos, ainda, nossa convicção de que o MAG Fundo de Pensão possui a equipe mais capacitada para atender às necessidades do
Município e seus servidores, além das melhores condições financeiras do mercado.

 

No mais, seguimos à total disposição.

 

Atenciosamente,

 

 

Ugo Garcia 
Gerente de Estratégias Públicas

+55 21 99600-1466

 

 

MAG é a nova Marca das unidades de negócio do Grupo Mongeral Aegon, provendo soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida
de todos os brasileiros.

 

 

De: Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 30 de junho de 2022 13:41 
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Para: FUNDO DE PENSAO <fundodepensao@mag.com.br>; Estratégias Públicas <estrategiaspublicas@mag.com.br>; Arnaldo Barbosa
de Lima Junior <arnaldolima@mag.com.br>; Ugo Gabriel Barboza Garcia <ugarcia@mag.com.br> 
Cc: Gleison Pereira <gleison@pbh.gov.br>; Omar Pinto Domingos <omar@pbh.gov.br>; Eugenio Tadeu possa
<eugeniotadeupossa@gmail.com>; Carolina Angelica Ribeiro Freitas <carolina.angelica@pbh.gov.br>; Aparecida Viana
<aparecidaviana61@yahoo.com.br>; Pedro Queiroz Borges <pedro.queiroz@pbh.gov.br>; paulo henrique
<paulohenriquesantosfonseca@yahoo.com.br> 
Assunto: Belo Horizonte - Seleção Pública nº 001/2022 - Ofício Comissão
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