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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, não ocorreram assembléias gerais
das companhias nas quais a Prebeg detém participação
acionária relevante.
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o Difundir conhecimentos sobre 

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 de Ataíde

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 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 Prebeg , da Fundação Itaubanco 
e do Funbep de prestar serviços de qualidade aos
participantes das entidades patrocinadas pelo Banco Itaú.

Encontro reúne 

representantes das associações

Mais serviços via telefoneSão 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
Prebeg, Fundação Itaubanco e Funbep para seus
aposentados e pensionistas. No total, 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 Prebeg.

Novos números da Prebeg:

PABX (62) 3526-2222
FAX (62) 3526-2200
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Santa Luzia, dedicando-me à Tesouraria pela

facilidade de administrar recursos financeiros.

Estar aposentada livrou-me do 

rigor em relação aos horários: faço o

que quero, na hora que der. Vou com

mais freqüência à minha chácara e,

sagradamente, três vezes por ano,

visito o Santuário de Nossa Senhora

Aparecida, em São Paulo. Outra 

fonte de alegria é preparar o almoço

dominical com a família que inclui,

agora, cinco netos e um bisneto.

Ver todos encaminhados na vida prova

que valeu atuar com honestidade e

acreditar em Deus para abrir portas e

ter um sono tranqüilo.”

Feliz e em paz com o mundo

Na cidade goiana de Luziânia,

Zamita das Dores Reis   nasceu, construiu carreira 

no Banco do Estado de Goiás (BEG), criou as 

três filhas e aproveita a aposentadoria com muita

alegria. Realizada, ela incentiva quem está 

na ativa a seguir seus passos.

“Trabalhei no BEG nos anos de 1960 e 61 

como escriturária, desligando-me para casar.

Porém, logo em 1962, enviuvei e, como tinha 

duas filhas pequenas, tive de arregaçar as mangas

e seguir em frente.

Procurei novamente o Banco e fui readmitida

em 1963, permanecendo lá até outubro de 1993.

Passei por todas as seções e acabei chegando 

ao posto de auxiliar de gerente. Vivíamos em 

um ambiente familiar e de muita harmonia.

Felizmente, esse bom relacionamento perdura 

até hoje. Também havia muita amizade com os

clientes que chegavam a esperar um pouco mais

na fila só para serem atendidos por mim!  

Eu construí um novo casamento e tive minha

terceira filha. Há três anos, fiquei novamente viúva,

mas consegui cumprir a missão de formar minhas

três filhas. Graças ao que chamo de ‘caixinha’

(as contribuições mensais para o Plano de

Previdência Complementar) cheguei lá: uma é

advogada, a outra é pedagoga e a terceira, bióloga.

A aposentadoria foi uma etapa natural de

minha vida. Tornei-me voluntária da Paróquia
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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.

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.

“O que mais gosto é do encontro 

com os amigos e das apresentações.”

DENISE HELENA DE O. HERNANDES

“Foi excelente! Levamos conosco muitas

mensagens construtivas para a vida.”

LEÔNIDAS MARTINS PEREIRA

“Gostei muito da interatividade e 

de rever os colegas, pois traz ótimas

lembranças.” ATALÍVIO RAMOS DOS REIS

“Cada encontro é melhor que o outro.

Eles mostram que não estamos

esquecidos.” ADESVALDO JOSÉ E SILVA

“As pessoas da Prebeg nos

recebem como se fôssemos

membros de suas famílias.”

EDIMILSON JOSÉ A. TEIXEIRA

“Somos estimulados 

a buscar otimismo,

crescimento pessoal e

despertar para a vida.”

LEVI MACHADO DE SOUZA

“Gosto de 

encontrar a turma 

e esses eventos

fortalecem as

amizades.”

MAURINA GONÇALVES 

DE ASSIS FARIA

“A Prebeg é 

como uma mãe

para os filhos.

Se ela não

existisse,

seríamos órfãos.”

EDIVALDA CALAÇA
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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, não ocorreram assembléias gerais
das companhias nas quais a Prebeg detém participação
acionária relevante.
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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 de Ataíde

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 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 Prebeg , da Fundação Itaubanco 
e do Funbep de prestar serviços de qualidade aos
participantes das entidades patrocinadas pelo Banco Itaú.

Encontro reúne 

representantes das associações

Mais serviços via telefoneSão 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
Prebeg, Fundação Itaubanco e Funbep para seus
aposentados e pensionistas. No total, 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 Prebeg.

Novos números da Prebeg:

PABX (62) 3526-2222
FAX (62) 3526-2200
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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, não ocorreram assembléias gerais
das companhias nas quais a Prebeg detém participação
acionária relevante.
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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 de Ataíde

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 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 Prebeg , da Fundação Itaubanco 
e do Funbep de prestar serviços de qualidade aos
participantes das entidades patrocinadas pelo Banco Itaú.
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Prebeg, Fundação Itaubanco e Funbep para seus
aposentados e pensionistas. No total, 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
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