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Aposentadoria pode 

ter acréscimo de 25%

Uma determinação que está em vigor desde
abril de 1991 ainda é praticamente desconhecida
em todo o Brasil e pode representar uma grande
diferença para muitas pessoas: o segurado do
INSS aposentado por invalidez ou por acidente de
trabalho que necessite de assistência permanente
de outra pessoa tem direito a receber um
acréscimo de 25%, calculado sobre o valor de 
seu benefício.

Mesmo que a aposentadoria atinja o limite
máximo previdenciário, o acréscimo é devido. O
valor será sempre recalculado quando o benefício
que lhe deu origem for reajustado. Conforme a
legislação previdenciária, as situações em que
esse acréscimo pode ocorrer são as seguintes:

• cegueira total
• perda de nove dedos das mãos 
• paralisia de dois membros superiores ou

inferiores 
• perda dos membros inferiores, quando não for

possível o uso de prótese
• perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que

a prótese seja possível
• perda de um membro superior e outro inferior,

quando a prótese for impossível
• alteração das faculdades mentais com grave

perturbação da vida orgânica e social
• doença que exija permanência contínua no leito 
• incapacidade permanente para 

as atividades da vida diária 

Em caso de falecimento do
aposentado, o acréscimo não é
incorporado ao valor da pensão
deixada aos dependentes.
Se você conhece algum
aposentado do INSS que se
enquadra nas situações acima,
informe-o a esse respeito, pois,
com o acréscimo, o beneficiado
pode pagar pela assistência 
de que necessita.

Pelo número 135, os segurados do INSS podem acessar 
os serviços da Central de Atendimento da Previdência Social.
Entre eles, está a marcação de perícia médica, necessária para a
obtenção do benefício Auxílio-Doença, que representa 63% da
procura nas Agências da Previdência Social. Vale lembrar que,
antes de agendar a perícia médica, o segurado deve fazer o
requerimento do Auxílio-Doença.

A Central funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h.
As ligações de telefones fixos são gratuitas e as chamadas de
telefones celulares são pagas, mas com custo de uma ligação local.
Para agilizar o atendimento, o segurado deve ter em mãos:

• o número de inscrição na Previdência Social
• o número do PIS (para empregados com carteira assinada)
• o número do NIT (para contribuintes individuais e domésticos)
• o CNPJ ou CPF do empregador
• o número do benefício (se estiver recebendo o Auxílio-Doença)
• papel e caneta

Outro número voltado para o atendimento dos aposentados 
é 0800 780191 que funciona 24 horas por dia. Nele, pode-se
consultar a data de pagamento de benefícios, informar mudança
de endereços, acompanhar o andamento da solicitação de
benefícios (inclusive daqueles feitos pelo 135 e pela internet),
registrar reclamações, denúncias e elogios ou dar sugestões.

Participação em assembléia 
de acionistas – 3º trimestre/2006

Em cumprimento ao disposto na Resolução MPAS/CGPC 
nº 01/01 – que estabelece que as entidades fechadas de
previdência complementar devem disponibilizar aos
participantes, trimestralmente, relatório discriminando 
a participação e votação nos assuntos discutidos nas
assembléias gerais das companhias nas quais detenham
participação acionária relevante –, informamos que,
no 3º trimestre de 2006, a Fundação Itaubanco participou
da assembléia de acionistas do Banco Itaú Holding
Financeira S.A. Para mais detalhes, acesse 
o site www.fundacaoitaubanco.com.br.

Mais serviços 

via telefone
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os mais diversos temas ligados à
previdência. Com esse objetivo, as três
entidades patrocinadas pelo Banco
Itaú – Fundação Itaubanco, Prebeg e
Funbep - organizaram, no dia 22 de
setembro, o primeiro encontro com
representantes das associações

que reúnem seus aposentados.
“Nossa principal meta é 

fazer a difusão e o aprofundamento de
matérias que propiciem maior compreensão 
dos mecanismos e leis que regem os planos de
previdência complementar”, explica Marcos R.
Carnielli, diretor de Relações do Trabalho do Banco
Itaú S.A. e diretor gerente das três entidades.

No total, 18 pessoas estiveram no encontro 
que reuniu representantes das associações e do
Banco Itaú (entre eles, Reginaldo José Camilo,
superintendente de Controladoria Contábil Holdings,
e Arnaldo Serighelli, superintendente de Previdência
Complementar do Banco Itaú S.A., ambos diretores
gerentes das três entidades). Na ocasião, Felinto
Sernache Coelho Filho, da consultoria Towers Perrin,
apresentou uma palestra sobre “Mutualismo”, na qual
falou sobre os principais conceitos atuariais 
e esclareceu as dúvidas dos convidados.

“O tema foi muito bem escolhido e exposto 
de maneira clara. Tivemos ainda uma ótima
oportunidade de integração com os representantes
das outras associações”, comenta Elpídio A. do Paço,

da AFACI. Segundo sua colega,
Yara D’Amico, da AFAB, o encontro 
foi uma excelente iniciativa.“Além 
de nos aproximar, o evento ofereceu
informações valiosas sobre o direito
previdenciário que, com certeza,
serão difundidas junto aos demais
participantes.”

A integração das associações
também foi um aspecto muito
valorizado por Benedito Alves C. Neto,

da AFABEG.“A troca de experiências é bastante proveitosa
para todos. O conteúdo apresentado foi muito bom 
e a apresentação se deu de maneira envolvente e
democrática.” De acordo com Maria Lúcia Machado,
da AJUBEMGE, o setor previdenciário é muito complexo 
e precisa ser sempre explorado por novos ângulos.
“Quanto mais conhecimentos nós tivermos, melhor
conseguiremos orientar nossos participantes. Portanto,
qualquer iniciativa que envolva transparência e diálogo 
é muito bem-vinda.”

A julgar pela avaliação dos convidados, os encontros
foram muito úteis e devem prosseguir. Essa é, de fato,
a intenção das Fundações Itaubanco, Funbep e Prebeg:
realizar um evento por semestre. O próximo encontro 
das associações acontecerá no dia 21 de novembro,
com a palestra “Revisão de Benefícios Previdenciários”,
da Dra. Viviane Masotti. Trata-se de uma forma de reforçar
ainda mais a missão da Fundação Itaubanco, da Prebeg 
e do Funbep de prestar serviços de qualidade aos
participantes das entidades patrocinadas pelo Banco Itaú.

Encontro reúne 

representantes das associações

São elas:

AFAB (Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banestado)

AFABEG (Associação dos Aposentados 
e Pensionistas do Banco BEG)

AFACI (Associação dos Funcionários 
Aposentados do Conglomerado Itaú)

AJUBEMGE (Associação Nacional dos
Aposentados, Pensionistas, Funcionários e 
Ex-funcionários do Conglomerado Bemge)
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Um mestre de cerimônias ou um palestrante
mágico, conforme a localidade, marcaram a abertura
do terceiro encontro desenvolvido pela Fundação
Itaubanco, Prebeg e Funbep para seus aposentados 
e pensionistas. Foram 3.677 convidados presentes 
nos eventos, realizados em nove cidades,
que contaram com participação recorde.

A cada ano, mais assistidos vêm prestigiando 
essa iniciativa que tem como meta promover a
confraternização com antigos colegas, estimular o
surgimento de novas amizades e estreitar os laços
com as entidades e suas equipes. Isso tudo em 
meio a um clima muito descontraído e animados 
bate-papos, além de um show com músicas 
para todos os gostos que agitou a pista de dança.

Novas descobertas

A partir do tema “Transformações”, os encontros
buscaram incentivar os convidados a pensar na
aposentadoria como uma nova etapa da vida que
deve ser repleta de alegrias e conquistas. Nesse
sentido, é fundamental estar preparado para realizar

algumas mudanças e ajustes que podem garantir que 
essa fase seja ainda melhor.

Conforme destacou Fernando T. Perez, diretor executivo
da Área de Recursos Humanos do Banco Itaú S.A. e diretor
presidente das fundações, é necessário, nesse período,
descobrir “o equilíbrio entre o antigo e o novo, procurando
descobertas e redescobertas que colaborem para o bem-
estar e a qualidade de vida, de uma forma leve e prazerosa”.
Para colocar essa mensagem em prática, os eventos foram
marcados por muita alegria e alto astral, dando o tom de
mais uma homenagem das Fundações Itaubanco, Funbep e
Prebeg àqueles que, com sua garra e energia, contribuíram
para a construção de uma das maiores instituições
financeiras privadas do Brasil.

Veja, nas páginas 2 e 3, outras 

imagens inesquecíveis dos encontros e 

os comentários de alguns dos convidados 

da Fundação Itaubanco.



O tão esperado reencontro

“A Fundação Itaubanco me 

ajuda a viver minha aposentadoria de maneira plena,

realizando meus sonhos.” RUBENS DE CAMPOS

“Esse evento é motivo de orgulho e felicidade 

para nós, pois mostra que não fomos esquecidos.”

CELESTE DE JESUS RODRIGUES DAVANZO

“É a primeira vez que venho 

e achei uma maravilha. Pude 

até conhecer outras colegas.”

NATALINA DA SILVA BRANDÃO

“É uma grande oportunidade 

de rever os amigos. A música

estava ótima!” JOSÉ BICALHO DIAS

“Achei ótimo o

apresentador falar 

sobre a importância

da união entre as

pessoas. Acredito

muito nisso!” MESSIAS

ZEFERINO DA SILVA

“Gosto de tudo

um pouco. Essas

iniciativas são

uma injeção de

ânimo para

nós.” NELSON

FERREIRA DE MELO

42 3

Durante 30 anos em seu único emprego,

no Bemge, Eny Frágola Barbosa,

de 69 anos, uniu o trabalho com a criação 

dos dois filhos e cumpriu a meta pessoal de 

se aposentar com tranqüilidade. Desde então,

ela vem preenchendo a vida com tudo o 

que lhe traz paz e felicidade.

“Em 1954, ingressei no Banco Mineiro de

Produção (depois, Bemge) de minha cidade,

Pará de Minas. Casei-me em 1959 e nos

mudamos para Belo Horizonte, onde consegui

uma vaga na agência central.

Trabalhei como escriturária nas áreas de

Expediente, de Cheques de Viagem e na

Secretaria do Clube dos Funcionários.

Guardo desses anos lembranças de muito

companheirismo. Sempre procurei ser uma 

boa profissional e uma mãe insubstituível,

fazendo tudo com a máxima dedicação.

Por isso, a aposentadoria chegou

acompanhada da sensação de dever cumprido.

Mas foram poucos os dias de férias. Logo,

tornei-me voluntária na igreja, em uma unidade

hospitalar que atende crianças com câncer e

numa clínica dedicada a pacientes com câncer

terminal e HIV.

Eu e meu esposo, José, também participamos

das oficinas culturais e palestras organizadas na

Fundação Pampulha. Há cerca de seis anos,

freqüento as aulas de Cantoterapia. Com muito

prazer, solto a voz no coral, em um repertório
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que vai de Tom Jobim a Ataulfo Alves. Sem

contar que os eventos são o ponto de encontro

para matar as saudades dos colegas e de suas

esposas. Outra fonte de felicidade é a família,

incluindo meus três netos: Cristiano, Tatiana e

Eduardo.

Para mim, a aposentadoria foi 

um prêmio, pois continuo recebendo

um suporte financeiro e fazendo

atividades adoráveis. Minha dica a

quem trabalha é: desempenhe seu

papel da melhor forma possível, pois o

que vale é a paz interior e a realização.

Já os aposentados devem procurar a

Fundação para abrir seus corações e

encontrar colegas.”

Ela é um agito só
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““Experiência não é o que 

lhe acontece: é o que você faz

com o que lhe acontece.”
Victor Hugo, escritor francês.

“É bom lembrar do Banco 

com os colegas. Foi um período

muito feliz para mim.” RAQUEL

MARIA DOS SANTOS ANTIQUEIRA

“Gostaria de dizer ao pessoal na ativa que me sinto

muito valorizada como aposentada do Banco Itaú.

Valeu a pena cada esforço que fizemos!”

MARIA FRANCISCA ARRUDA CONSTÂNCIO

“A maior mensagem que levo comigo é de não desistir

nunca, pensar sempre que temos capacidade para

muitas realizações.” MARIA ELISA DA SILVA GONÇALVES

Goiânia 2 de outubro

Belo Horizonte 5 de outubro

Juiz de Fora 9 de outubro

Rio de Janeiro 11 de outubro

São Paulo 16 de outubro

Londrina 23 de outubro

Maringá 27 de outubro

Cascavel 31 de outubro

Curitiba 3 e 4 de novembro

P A R A
T O D O S

Os encontros dos aposentados 
e pensionistas foram realizados em 
nove cidades, nos estados de Goiás,

Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo e Paraná.
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Aposentadoria pode 

ter acréscimo de 25%

Uma determinação que está em vigor desde
abril de 1991 ainda é praticamente desconhecida
em todo o Brasil e pode representar uma grande
diferença para muitas pessoas: o segurado do
INSS aposentado por invalidez ou por acidente de
trabalho que necessite de assistência permanente
de outra pessoa tem direito a receber um
acréscimo de 25%, calculado sobre o valor de 
seu benefício.

Mesmo que a aposentadoria atinja o limite
máximo previdenciário, o acréscimo é devido. O
valor será sempre recalculado quando o benefício
que lhe deu origem for reajustado. Conforme a
legislação previdenciária, as situações em que
esse acréscimo pode ocorrer são as seguintes:

• cegueira total
• perda de nove dedos das mãos 
• paralisia de dois membros superiores ou

inferiores 
• perda dos membros inferiores, quando não for

possível o uso de prótese
• perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que

a prótese seja possível
• perda de um membro superior e outro inferior,

quando a prótese for impossível
• alteração das faculdades mentais com grave

perturbação da vida orgânica e social
• doença que exija permanência contínua no leito 
• incapacidade permanente para 

as atividades da vida diária 

Em caso de falecimento do
aposentado, o acréscimo não é
incorporado ao valor da pensão
deixada aos dependentes.
Se você conhece algum
aposentado do INSS que se
enquadra nas situações acima,
informe-o a esse respeito, pois,
com o acréscimo, o beneficiado
pode pagar pela assistência 
de que necessita.

Pelo número 135, os segurados do INSS podem acessar 
os serviços da Central de Atendimento da Previdência Social.
Entre eles, está a marcação de perícia médica, necessária para a
obtenção do benefício Auxílio-Doença, que representa 63% da
procura nas Agências da Previdência Social. Vale lembrar que,
antes de agendar a perícia médica, o segurado deve fazer o
requerimento do Auxílio-Doença.

A Central funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h.
As ligações de telefones fixos são gratuitas e as chamadas de
telefones celulares são pagas, mas com custo de uma ligação local.
Para agilizar o atendimento, o segurado deve ter em mãos:

• o número de inscrição na Previdência Social
• o número do PIS (para empregados com carteira assinada)
• o número do NIT (para contribuintes individuais e domésticos)
• o CNPJ ou CPF do empregador
• o número do benefício (se estiver recebendo o Auxílio-Doença)
• papel e caneta

Outro número voltado para o atendimento dos aposentados 
é 0800 780191 que funciona 24 horas por dia. Nele, pode-se
consultar a data de pagamento de benefícios, informar mudança
de endereços, acompanhar o andamento da solicitação de
benefícios (inclusive daqueles feitos pelo 135 e pela internet),
registrar reclamações, denúncias e elogios ou dar sugestões.

Participação em assembléia 
de acionistas – 3º trimestre/2006

Em cumprimento ao disposto na Resolução MPAS/CGPC 
nº 01/01 – que estabelece que as entidades fechadas de
previdência complementar devem disponibilizar aos
participantes, trimestralmente, relatório discriminando 
a participação e votação nos assuntos discutidos nas
assembléias gerais das companhias nas quais detenham
participação acionária relevante –, informamos que,
no 3º trimestre de 2006, a Fundação Itaubanco participou
da assembléia de acionistas do Banco Itaú Holding
Financeira S.A. Para mais detalhes, acesse 
o site www.fundacaoitaubanco.com.br.
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os mais diversos temas ligados à
previdência. Com esse objetivo, as três
entidades patrocinadas pelo Banco
Itaú – Fundação Itaubanco, Prebeg e
Funbep - organizaram, no dia 22 de
setembro, o primeiro encontro com
representantes das associações

que reúnem seus aposentados.
“Nossa principal meta é 

fazer a difusão e o aprofundamento de
matérias que propiciem maior compreensão 
dos mecanismos e leis que regem os planos de
previdência complementar”, explica Marcos R.
Carnielli, diretor de Relações do Trabalho do Banco
Itaú S.A. e diretor gerente das três entidades.

No total, 18 pessoas estiveram no encontro 
que reuniu representantes das associações e do
Banco Itaú (entre eles, Reginaldo José Camilo,
superintendente de Controladoria Contábil Holdings,
e Arnaldo Serighelli, superintendente de Previdência
Complementar do Banco Itaú S.A., ambos diretores
gerentes das três entidades). Na ocasião, Felinto
Sernache Coelho Filho, da consultoria Towers Perrin,
apresentou uma palestra sobre “Mutualismo”, na qual
falou sobre os principais conceitos atuariais 
e esclareceu as dúvidas dos convidados.

“O tema foi muito bem escolhido e exposto 
de maneira clara. Tivemos ainda uma ótima
oportunidade de integração com os representantes
das outras associações”, comenta Elpídio A. do Paço,

da AFACI. Segundo sua colega,
Yara D’Amico, da AFAB, o encontro 
foi uma excelente iniciativa.“Além 
de nos aproximar, o evento ofereceu
informações valiosas sobre o direito
previdenciário que, com certeza,
serão difundidas junto aos demais
participantes.”

A integração das associações
também foi um aspecto muito
valorizado por Benedito Alves C. Neto,

da AFABEG.“A troca de experiências é bastante proveitosa
para todos. O conteúdo apresentado foi muito bom 
e a apresentação se deu de maneira envolvente e
democrática.” De acordo com Maria Lúcia Machado,
da AJUBEMGE, o setor previdenciário é muito complexo 
e precisa ser sempre explorado por novos ângulos.
“Quanto mais conhecimentos nós tivermos, melhor
conseguiremos orientar nossos participantes. Portanto,
qualquer iniciativa que envolva transparência e diálogo 
é muito bem-vinda.”

A julgar pela avaliação dos convidados, os encontros
foram muito úteis e devem prosseguir. Essa é, de fato,
a intenção das Fundações Itaubanco, Funbep e Prebeg:
realizar um evento por semestre. O próximo encontro 
das associações acontecerá no dia 21 de novembro,
com a palestra “Revisão de Benefícios Previdenciários”,
da Dra. Viviane Masotti. Trata-se de uma forma de reforçar
ainda mais a missão da Fundação Itaubanco, da Prebeg 
e do Funbep de prestar serviços de qualidade aos
participantes das entidades patrocinadas pelo Banco Itaú.

Encontro reúne 

representantes das associações

São elas:

AFAB (Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banestado)

AFABEG (Associação dos Aposentados 
e Pensionistas do Banco BEG)

AFACI (Associação dos Funcionários 
Aposentados do Conglomerado Itaú)

AJUBEMGE (Associação Nacional dos
Aposentados, Pensionistas, Funcionários e 
Ex-funcionários do Conglomerado Bemge)
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Um mestre de cerimônias ou um palestrante
mágico, conforme a localidade, marcaram a abertura
do terceiro encontro desenvolvido pela Fundação
Itaubanco, Prebeg e Funbep para seus aposentados 
e pensionistas. Foram 3.677 convidados presentes 
nos eventos, realizados em nove cidades,
que contaram com participação recorde.

A cada ano, mais assistidos vêm prestigiando 
essa iniciativa que tem como meta promover a
confraternização com antigos colegas, estimular o
surgimento de novas amizades e estreitar os laços
com as entidades e suas equipes. Isso tudo em 
meio a um clima muito descontraído e animados 
bate-papos, além de um show com músicas 
para todos os gostos que agitou a pista de dança.

Novas descobertas

A partir do tema “Transformações”, os encontros
buscaram incentivar os convidados a pensar na
aposentadoria como uma nova etapa da vida que
deve ser repleta de alegrias e conquistas. Nesse
sentido, é fundamental estar preparado para realizar

algumas mudanças e ajustes que podem garantir que 
essa fase seja ainda melhor.

Conforme destacou Fernando T. Perez, diretor executivo
da Área de Recursos Humanos do Banco Itaú S.A. e diretor
presidente das fundações, é necessário, nesse período,
descobrir “o equilíbrio entre o antigo e o novo, procurando
descobertas e redescobertas que colaborem para o bem-
estar e a qualidade de vida, de uma forma leve e prazerosa”.
Para colocar essa mensagem em prática, os eventos foram
marcados por muita alegria e alto astral, dando o tom de
mais uma homenagem das Fundações Itaubanco, Funbep e
Prebeg àqueles que, com sua garra e energia, contribuíram
para a construção de uma das maiores instituições
financeiras privadas do Brasil.

Veja, nas páginas 2 e 3, outras 

imagens inesquecíveis dos encontros e 

os comentários de alguns dos convidados 

da Fundação Itaubanco.
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Aposentadoria pode 

ter acréscimo de 25%

Uma determinação que está em vigor desde
abril de 1991 ainda é praticamente desconhecida
em todo o Brasil e pode representar uma grande
diferença para muitas pessoas: o segurado do
INSS aposentado por invalidez ou por acidente de
trabalho que necessite de assistência permanente
de outra pessoa tem direito a receber um
acréscimo de 25%, calculado sobre o valor de 
seu benefício.

Mesmo que a aposentadoria atinja o limite
máximo previdenciário, o acréscimo é devido. O
valor será sempre recalculado quando o benefício
que lhe deu origem for reajustado. Conforme a
legislação previdenciária, as situações em que
esse acréscimo pode ocorrer são as seguintes:

• cegueira total
• perda de nove dedos das mãos 
• paralisia de dois membros superiores ou

inferiores 
• perda dos membros inferiores, quando não for

possível o uso de prótese
• perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que

a prótese seja possível
• perda de um membro superior e outro inferior,

quando a prótese for impossível
• alteração das faculdades mentais com grave

perturbação da vida orgânica e social
• doença que exija permanência contínua no leito 
• incapacidade permanente para 

as atividades da vida diária 

Em caso de falecimento do
aposentado, o acréscimo não é
incorporado ao valor da pensão
deixada aos dependentes.
Se você conhece algum
aposentado do INSS que se
enquadra nas situações acima,
informe-o a esse respeito, pois,
com o acréscimo, o beneficiado
pode pagar pela assistência 
de que necessita.

Pelo número 135, os segurados do INSS podem acessar 
os serviços da Central de Atendimento da Previdência Social.
Entre eles, está a marcação de perícia médica, necessária para a
obtenção do benefício Auxílio-Doença, que representa 63% da
procura nas Agências da Previdência Social. Vale lembrar que,
antes de agendar a perícia médica, o segurado deve fazer o
requerimento do Auxílio-Doença.

A Central funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h.
As ligações de telefones fixos são gratuitas e as chamadas de
telefones celulares são pagas, mas com custo de uma ligação local.
Para agilizar o atendimento, o segurado deve ter em mãos:

• o número de inscrição na Previdência Social
• o número do PIS (para empregados com carteira assinada)
• o número do NIT (para contribuintes individuais e domésticos)
• o CNPJ ou CPF do empregador
• o número do benefício (se estiver recebendo o Auxílio-Doença)
• papel e caneta

Outro número voltado para o atendimento dos aposentados 
é 0800 780191 que funciona 24 horas por dia. Nele, pode-se
consultar a data de pagamento de benefícios, informar mudança
de endereços, acompanhar o andamento da solicitação de
benefícios (inclusive daqueles feitos pelo 135 e pela internet),
registrar reclamações, denúncias e elogios ou dar sugestões.

Participação em assembléia 
de acionistas – 3º trimestre/2006

Em cumprimento ao disposto na Resolução MPAS/CGPC 
nº 01/01 – que estabelece que as entidades fechadas de
previdência complementar devem disponibilizar aos
participantes, trimestralmente, relatório discriminando 
a participação e votação nos assuntos discutidos nas
assembléias gerais das companhias nas quais detenham
participação acionária relevante –, informamos que,
no 3º trimestre de 2006, a Fundação Itaubanco participou
da assembléia de acionistas do Banco Itaú Holding
Financeira S.A. Para mais detalhes, acesse 
o site www.fundacaoitaubanco.com.br.
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os mais diversos temas ligados à
previdência. Com esse objetivo, as três
entidades patrocinadas pelo Banco
Itaú – Fundação Itaubanco, Prebeg e
Funbep - organizaram, no dia 22 de
setembro, o primeiro encontro com
representantes das associações

que reúnem seus aposentados.
“Nossa principal meta é 

fazer a difusão e o aprofundamento de
matérias que propiciem maior compreensão 
dos mecanismos e leis que regem os planos de
previdência complementar”, explica Marcos R.
Carnielli, diretor de Relações do Trabalho do Banco
Itaú S.A. e diretor gerente das três entidades.

No total, 18 pessoas estiveram no encontro 
que reuniu representantes das associações e do
Banco Itaú (entre eles, Reginaldo José Camilo,
superintendente de Controladoria Contábil Holdings,
e Arnaldo Serighelli, superintendente de Previdência
Complementar do Banco Itaú S.A., ambos diretores
gerentes das três entidades). Na ocasião, Felinto
Sernache Coelho Filho, da consultoria Towers Perrin,
apresentou uma palestra sobre “Mutualismo”, na qual
falou sobre os principais conceitos atuariais 
e esclareceu as dúvidas dos convidados.

“O tema foi muito bem escolhido e exposto 
de maneira clara. Tivemos ainda uma ótima
oportunidade de integração com os representantes
das outras associações”, comenta Elpídio A. do Paço,

da AFACI. Segundo sua colega,
Yara D’Amico, da AFAB, o encontro 
foi uma excelente iniciativa.“Além 
de nos aproximar, o evento ofereceu
informações valiosas sobre o direito
previdenciário que, com certeza,
serão difundidas junto aos demais
participantes.”

A integração das associações
também foi um aspecto muito
valorizado por Benedito Alves C. Neto,

da AFABEG.“A troca de experiências é bastante proveitosa
para todos. O conteúdo apresentado foi muito bom 
e a apresentação se deu de maneira envolvente e
democrática.” De acordo com Maria Lúcia Machado,
da AJUBEMGE, o setor previdenciário é muito complexo 
e precisa ser sempre explorado por novos ângulos.
“Quanto mais conhecimentos nós tivermos, melhor
conseguiremos orientar nossos participantes. Portanto,
qualquer iniciativa que envolva transparência e diálogo 
é muito bem-vinda.”

A julgar pela avaliação dos convidados, os encontros
foram muito úteis e devem prosseguir. Essa é, de fato,
a intenção das Fundações Itaubanco, Funbep e Prebeg:
realizar um evento por semestre. O próximo encontro 
das associações acontecerá no dia 21 de novembro,
com a palestra “Revisão de Benefícios Previdenciários”,
da Dra. Viviane Masotti. Trata-se de uma forma de reforçar
ainda mais a missão da Fundação Itaubanco, da Prebeg 
e do Funbep de prestar serviços de qualidade aos
participantes das entidades patrocinadas pelo Banco Itaú.

Encontro reúne 

representantes das associações

São elas:

AFAB (Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banestado)

AFABEG (Associação dos Aposentados 
e Pensionistas do Banco BEG)

AFACI (Associação dos Funcionários 
Aposentados do Conglomerado Itaú)

AJUBEMGE (Associação Nacional dos
Aposentados, Pensionistas, Funcionários e 
Ex-funcionários do Conglomerado Bemge)
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Um mestre de cerimônias ou um palestrante
mágico, conforme a localidade, marcaram a abertura
do terceiro encontro desenvolvido pela Fundação
Itaubanco, Prebeg e Funbep para seus aposentados 
e pensionistas. Foram 3.677 convidados presentes 
nos eventos, realizados em nove cidades,
que contaram com participação recorde.

A cada ano, mais assistidos vêm prestigiando 
essa iniciativa que tem como meta promover a
confraternização com antigos colegas, estimular o
surgimento de novas amizades e estreitar os laços
com as entidades e suas equipes. Isso tudo em 
meio a um clima muito descontraído e animados 
bate-papos, além de um show com músicas 
para todos os gostos que agitou a pista de dança.

Novas descobertas

A partir do tema “Transformações”, os encontros
buscaram incentivar os convidados a pensar na
aposentadoria como uma nova etapa da vida que
deve ser repleta de alegrias e conquistas. Nesse
sentido, é fundamental estar preparado para realizar

algumas mudanças e ajustes que podem garantir que 
essa fase seja ainda melhor.

Conforme destacou Fernando T. Perez, diretor executivo
da Área de Recursos Humanos do Banco Itaú S.A. e diretor
presidente das fundações, é necessário, nesse período,
descobrir “o equilíbrio entre o antigo e o novo, procurando
descobertas e redescobertas que colaborem para o bem-
estar e a qualidade de vida, de uma forma leve e prazerosa”.
Para colocar essa mensagem em prática, os eventos foram
marcados por muita alegria e alto astral, dando o tom de
mais uma homenagem das Fundações Itaubanco, Funbep e
Prebeg àqueles que, com sua garra e energia, contribuíram
para a construção de uma das maiores instituições
financeiras privadas do Brasil.

Veja, nas páginas 2 e 3, outras 

imagens inesquecíveis dos encontros e 

os comentários de alguns dos convidados 

da Fundação Itaubanco.


