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Encontros Regionais: será iniciada a partida
Estamos dando o pontapé inicial para a sexta versão dos Encontros Regionais de Participantes
da Bandeprev. O evento, contagiado pela vibração da Copa do Mundo e pela esperança do hexa,
já está confirmado para começar dia 05 de maio. O primeiro será em Petrolina, direcionado aos
moradores locais e de municípios circunvizinhos, abrangendo todo o Sertão. A diretoria, mais uma
vez, reserva inúmeras surpresas para quem comparecer às reuniões. Independentemente de ter
recebido os convites, você pode participar. Entre em contato com a entidade e agende seu dia.

A Educação como alicerce para construir a PAZ
DIVULGAÇÃO

Como em nossas pesquisas, muitos
assistidos mencionam seus anseios para
que incentivemos projetos sociais,
estamos dando vida a mais uma nova
coluna, neste jornal: Solidariedade.
Faremos reportagens com instituições as
quais tenham um belo exemplo para mostrar,
como o Educandário Casa da Providência, que acolhe crianças e jovens
carentes, oferecendo desde o acompanhamento escolar até a iniciação
profissional.
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Convocado para falar do seu talento
A Bandeprev possui, em seu quadro de inscritos, importantes atletas, que
emprestaram sua garra e talento, seja para elevar o nome da equipe Bandepe,
seja para marcar a história do nosso esporte. Em Curiosidades, estamos
resgatando essas personalidades e seus
momentos de glória. Desta vez, o convocado
foi o assistido Aldo Coutinho, campeão de
muitos títulos, que até hoje atua no futebol e
na arbitragem do futevôlei.
PÁGINA 2
DIVULGAÇÃO

Rico intercâmbio entre os fundos de pensão: Bandeprev sedia
mais uma importante reunião da Comissão Técnica Nacional
de Seguridade – CTNS, da Abrapp.
PÁGINA 3
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Curiosidades

A

Bandeprev continua em
ritmo acelerado. Já estão
prontos os preparativos
da sexta versão dos Encontros
Regionais de Participantes,
confirmada para iniciar dia 05 de
maio, em Petrolina. Também
permanece fazendo sua parte
para o crescimento do sistema,
abrindo suas portas e participando ativamente das comissões técnicas da Associação
Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Abrapp. Recentemente,
sediou a reunião da comissão de
Seguridade, na qual discutiu
importantes assuntos, como a
Resolução CGPC Nº 18.
Além disso, continua
incrementando seu jornal com
novas idéias. A novidade deste
mês é a coluna Solidariedade,
destinada a incentivar projetos
sociais, visando atender anseios
de muitos assistidos que se
interessam em ajudar o próximo.
Neste número, estamos divulgando o trabalho desenvolvido
no Educandário Casa da Providência. Os participantes podem
sugerir outras instituições para
as próximas reportagens.
Uma nova coluna que
vem dando certo é a Curiosidades, a qual mostra talentos dos
nossos participantes e assistidos. Inspirados com a Copa do
Mundo, começamos com o futebol e nesta edição trazemos a
história de Aldo Coutinho,
craque de bola, treinador e
árbitro de diversas modalidades.
Você também pode indicar os
próximos nomes ou entrar em
contato para se colocar à
disposição para a entrevista. Participe!
A Diretoria

Que bonita é sua história de raça e triunfo!

Aldo deu brilho à equipe Bandepe e obteve importantes realizações em vários esportes
Luciana Andréa Freitas

DIVULGAÇÃO

E

le sempre defendeu com
raça a equipe na qual
esteve inserido, tendo
encontrado no esporte um caminho para demonstrar sua fibra e
talento, e acumular realizações.
Estamos falando do nosso assistido Aldo Coutinho, que possui
mais de 15 anos de Bandepe. Aldo
entrou no Banco em 1966, no
setor da Carteira Industrial.
Passou por várias unidades até
se estabelecer na Agência Boa
Viagem, onde se aposentou como
informante de cadastro. Com sua
dedicação ao desporto, chegou a
diretor de esportes da Associação
Atlética Bandepe – AAB. Sua
história nas quadras e estádios
começou cedo – em 1957, foi
campeão de futebol de campo nos
Jogos Colegiais Particulares,
pelo Salesiano. De lá pra cá, foi
craque de futebol, futsal, futevôlei etc.; experimentou ser treinador de várias modalidades; também enveredou pelas arbitragens; e até hoje apita no futevôlei
e sua a camisa no futebol.
Como atleta, Aldo marcou
presença em importantes campeonatos internos (do Bandepe

EQUIPE VENCEDORA – Com esta formação, o time do Bandepe sagrou-se campeão bancário
invícto de 1966. A conquista foi tema de matéria de destaque no Diario de Pernambuco.

e da AAB) e externos (em outras
instituições e clubes), inclusive,
dividindo o gramado com outros
jogadores de destaque, como Fio
Maravilha, Maranhão, Neco etc.
Com as cores da equipe Bandepe,
obteve a que considera uma das
mais importantes conquistas de
sua carreira de desportista. Em
1966, sagrou-se campeão bancário invicto, no futebol de campo.
Em partida decisiva contra o Big,
que, conforme boletim da época,
estava imbatível durante quase
dois anos, até em amistosos, Aldo,
na ponta direita, foi autor do gol
da vitória, em belo estilo. Placar:
1X0. “Saí da intermediária, driblei
a defesa e levei a bola até a rede.
Foi muito emocionante. Esse

DIVULGAÇÃO

EM BOA COMPANHIA – Atuando no futevôlei, desde seu início, Aldo apita jogos para
profissionais do quilate de Edinho, Leonardo, Júnior e Branco.
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título foi bastante significativo
para mim, porque eu estava
representando a instituição que
me acolheu por todos esses
anos”, declara.
Nosso atleta fez parte da
seleção bancária por longa data,
sendo, inclusive, campeão de
futsal, pelo Bandepe, em 1969.
Mesmo antes de ingressar no
Banco, integrou diversos times e
adquiriu vários troféus e medalhas, principalmente no futebol de
campo. Foi campeão militar, pelo
Exército, em 1964, no Rio de
Janeiro. No Recife, participou do
juvenil do Náutico, foi aspirante
do Ferroviário, atuou no Santa
Rita. Com este último, atingiu o 1º
lugar, no Campeonato Pernambucano da Segunda Divisão, em
1965. Pertence à equipe até os
dias atuais, jogando pelo
Donzelos de São José, composto
por antigos companheiros do
Santa Rita. E não perde a forma.
Em 2000, venceu o Torneio de
Másteres do Pina, com o
Cansadinhos. Dentre muitas
outras realizações, mantém-se no
futevôlei desde quando o esporte
teve início no Estado, em 1983.
Assim, figura ao lado de lendas
vivas, como Júnior, Branco etc.
Indicadores da Bandeprev
Rentabilidade
Março 2006
Índices
Atuarial / meta
Bandeprev / alcançada

%
0,76
0,70

Patrimônio
ano/2006 - Var. 0,26%

Março 2006
1.008.943.778
Fevereiro 2006 1.006.373.350
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Em Prol das EFPC´s

Comissão de Seguridade discute nova legislação

INTERCÂMBIO VALIOSO – 44ª Reunião
Técnica Nacional de Seguridade, da Abrapp.

N

o dia 07 de abril, a
Bandeprev abriu, mais
uma vez, as portas para
a Comissão Técnica Nacional de
Seguridade, da Associação
Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp. Essa foi a
44ª Reunião Ordinária da
Comissão. Dentre os diversos
temas tratados, merece destaque

a Resolução
CGPC Nº 18,
de 28 de março de 2006,
que possui
informações
sobre Tábua
de Mortalidade, assunto voltado à
expectativa
de vida dos
Ordinária da Comissão participantes
e essencial
para a elaboração das nossas metas.
Também foi detalhado o
Plano de Trabalho 2006 da
CTNS e discutida a participação
da mesma no 9º Encontro de
Profissionais de Benefícios das
Regionais Nordeste e CentroNorte. A reunião contou com a
presença de membros de diferentes estados, inclusive do coor-

denador da Comissão, Aldo Júlio
e do nosso superintendente,
Evandro Couceiro, que é diretor
operacional da Abrapp. “As
comissões nacionais servem
como ponte para as fundações
discutirem os assuntos mais
relevantes sobre o segmento e
juntas adotarem melhorias”,
esclarece Evandro.
Outro membro da comissão que ressaltou sua importância foi o gerente de Previdência e Atuária da Forluz,
Wilson Geraldo. “Tendo acesso

a profissionais de alto
nível, diretores, conselheiros, provenientes de
fundações de
diferenciados portes, as entidades podem encontrar soluções
para suas dificuldades. Assim, os
participantes dispõem de uma
segurança a mais, porque, com
essa troca, os fundos de pensão
têm em seu quadro profissionais
esclarecidos e atualizados.”
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Solidariedade

O futuro deste país também está em nossas mãos

Com carinho e Educação, comunidade luta para conferir o direito à cidadania a crianças e jovens carentes
Outro projeto,
que envolve a
contratação
de psicólogos, auxiliares
de cozinha etc.
também está
parado. O Educandário
precisa de livros, brinquedos, mais
DIREITO À CIDADANIA – profissionais,
Além do acompanhamento peda- toda ajuda é
gógico, as crianças têm à sua disposição uma série de atividades, bem-vinda. Se
tais como dança folclórica e um você se sensileque de cursos profissionalizanbilizou com o
tes, incluindo Marcenaria.
trabalho, pode optar por
se apresentar como voluntário ou
doar desde material escolar a
contribuições mensais. A organização possui uma conta corrente
de nº 0337858-6, na Agência 3201,
soas, existem barreiras que do Bradesco. O pagamento pode
impedem novas melhorias. Há, ser feito através de boleto
por exemplo, um projeto de bancário ou na própria Casa da
Iniciação em Informática, o qual Providência. Mais detalhes, pelo
precisa de apoio para ser iniciado. fone (81) 3268 5170.
DIVULGAÇÃO

Q

uando há força de
vontade, dedicação,
uma idéia coerente e um
trabalho sério, muita coisa pode
ser mudada. É o que demonstra o
Educandário Casa da Providência, também conhecido como
Colégio Virgem Poderosa, em
Parnamirim. Com o objetivo de
preparar crianças e jovens para a
cidadania, a instituição proporciona aos meninos e meninas
carentes daquela localidade uma
formação integral, incluindo
acompanhamento escolar, aulas
de Música, esportes, evangelização e cursos profissionalizantes.
Nesse projeto, várias pessoas e
organizações estão envolvidas.
Mantido pela Santa Casa de
Misericórdia e com doações das
mais diferentes classes sociais, o
trabalho é desenvolvido pelas
Irmãs da Caridade de São Vicente de Paula e conta com a ajuda
de voluntários. Cada um dá um
pouco de
si, comprovando
que também podemos fazer a nossa parte
para um
futuro melhor.
“Nossa preocupação é
a formação humana e cristã
desses garotos. Buscamos oferecer-lhes uma estrutura adequada
para que muitos não repitam a
infância e a atual situação dos
seus pais, pessoas com poucas
oportunidades na vida. Esperamos que tenham um
amanhã mais digno e os
preparamos para servir
à sociedade”, afirma a
diretora do Educandário, Irmã Maria Galindo.
Além de oferecer apoio
aos estudantes do
colégio público vizinho, doando material escolar, por
exemplo, a Casa da Providência
mantém 79 crianças, na faixa etá-

ria de 7 a 14 anos, pertencentes a
famílias de baixa renda, em regime
de semi-internato.
Todos estes menores
têm acompanhamento pedagógico do Jardim à 4ª Série, dando-se
atenção especial às disciplinas
básicas: Português e Matemática. Eles possuem à sua disposição parque infantil, biblioteca,
sala de jogos e de
vídeo. Recebem merendas, almoço; são
higienizados; desfrutam de aulas de
reforço, Iniciação
Musical, formação
religiosa, atividades
esportivas (futsal,
handebol, caratê
etc.), oficinas de
Dança (folclóricas e
balé), além do livre
acesso a uma série de
capacitações. Nesta parte, as
crianças escolhem as modalidades que desejam freqüentar,
tendo como opções: Prática de
Escritório, Serigrafia, Corte e
Costura, Pintura em Tecido,
Marcenaria, Cestaria, Arte
Decorativa, Croché e Bordado. A
escola profissionalizante possui
um total de mais de 200 inscritos,
pois também atende alunos
externos, provenientes das
habitações populares próximas.
“Tenho 54 anos de vida
religiosa, na qual atuei como
missionária e professora. Eu
adoro o meu trabalho. Para mim,
o que há de melhor nele é sentir o
crescimento das pessoas. Muitos
voltam para agradecer e reconhecem como foram importantes para
sua formação e a dos seus filhos,
as lições adquiridas. Uma vez, um
rapaz, que hoje é
advogado, esteve
aqui e me disse: - Irmã,
tudo o que eu sou,
devo a Senhora. Isso
é a melhor recompensa”, atesta a
Coordenadora do
Ensino Profissional,
Irmã Rosalie Vasconcelos.
Embora haja muita garra
e carinho na ação dessas pes-

DIVULGAÇÃO

Luciana Andréa Freitas

DIVULGAÇÃO

COMUNIDADE – O trabalho é desenvolvido pelas Irmãs da Caridade de São Vicente de Paula,
com o apoio da Santa Casa de Misericórdia e de doações.

