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Encontro de Campeões na Bandeprev

A Bandeprev sabe que possui, entre seus assistidos, figuras marcantes nas mais diversas áreas, as quais elevam o nome do nosso Estado. Por
isso, estamos abrindo espaço aos grandes talentos. Este mês, conseguimos uma entrevista exclusiva com Eric Pinho e Neco, consagrados
craques, que estiveram juntos em vários times e, unidos nessa reportagem, revelam o mesmo companheirismo, como também relembram
momentos de ouro do futebol.
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Nosso prêmio é
a sua satisfação

Mais controle, mais segurança

Saíram os resultados das avaliações do
6º Encontro Regional de Participantes, apresentando altos índices de
aprovação: mais de 90% em vários
itens, inclusive na organização,
um dos pontos mais inovadores
deste ano. Essa é a comprovação de
que só temos a ganhar ouvindo nosso
público, pois a cada aperfeiçoamento
gerado pelas novas sugestões, o
projeto cresce e recebe mais apoio.

Nossa nova conquista este mês foi o cumprimento
do plano de ação referente à Resolução MPS/
CGPC Nº 13. Com a finalização do Manual
Interno de Procedimentos e do processo de
integração dos sistemas de Benefícios e Contábil,
últimos pontos pendentes do plano concebido
em 2005, estamos dando mais um importante
passo na melhoria dos controles da Entidade.
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Encontros de Participantes

A

Bandeprev, ciente do
valor de cada participante, faz questão de dedicar um espaço exclusivo a este.
Dando prosseguimento à coluna
Curiosidades, que busca resgatar os mais diversos talentos pertencentes ao nosso quadro de
inscritos, conseguimos uma entrevista extraordinária unindo
consagrados nomes do futebol:
Eric Pinho e Neco. Se você é apaixonado por esse esporte, não pode perder o reencontro desses feras.
Mantendo o clima de vitória, podemos dizer que recebemos a taça do nosso hexa neste
mês, quando saíram os resultados das avaliações do 6º Encontro Regional de Participantes.
Nosso prêmio foi a constatação
de uma das mais altas aprovações desse evento.
Outra importante conquista este mês diz respeito à
implementação da Resolução
MPS/CGPC Nº 13. A Bandeprev
cumpriu seu plano de ação, concluindo as duas últimas atividades pendentes, inserindo, assim,
um maior controle na Instituição.
Confira e comemore com a gente.
A Diretoria

Você, nossa melhor conquista

Resultados das avaliações atestam sucesso do 6º Encontro

Luciana Andréa Freitas

D

ois mil e seis foi um ano
vitorioso para a Bandeprev. Conforme divulgamos, a Entidade atingiu sua sexta
estrela na sua iniciativa de valorização dos participantes, realizando por seis anos consecutivos os
Encontros Regionais. Comprovando que a cada nova programação, o projeto se fortalece e o
apoio ao mesmo se multiplica,
levamos desse hexa um importante prêmio: a sua satisfação. Os
resultados das avaliações confirmam. Os eventos mantiveram a
tradição, obtendo aprovação
elevada, tanto dos assistidos,

1 – ATIVOS
a) Palestras:
87% (atendeu) e 13% (atendeu em parte);
b) Dinâmicas:
90% (atendeu), 8% (em parte) e 2% (não atendeu);
c) Equipe de Apoio:
96% (atendeu) e 4% (em parte);
d) Organização:
96% (atendeu) e 4% (em
parte);

quantos dos ativos, alcançando mais de 90% de aceitação em vários dos principais
índices. Nesta sexta versão, a organização, um
dos itens mais significativos dos encontros, foi
consenso entre as
classes: chegamos à
marca dos 96%.
O evento, que aconteceu
em clima de Copa do Mundo,
ocorreu em maio e junho, nas
cidades de Petrolina, Carpina,
Caruaru e Recife, contando com
um público total de mais de 600
pessoas. Após a programação,
dividida em dois momentos, as
explanações da diretoria e a parte
lúdica, todos entregaram suas
avaliações acerca do encontro. A
pesquisa consiste basicamente
no questionamento quanto ao
atendimento das expectativas de
cada um com relação aos seguintes itens: palestras, dinâmicas de
integração, equipe de apoio,
organização, local de realização e
lanche. Além de um espaço para
comentários e sugestões.

2 – ASSISTIDOS
a) Palestras:
97% (atendeu) 2% (em parte) e 1% (não atendeu)
b) Dinâmicas:
93% (atendeu) 6% (em parte) e
1% (não atendeu)
c) Equipe de Apoio:
95% (atendeu) 4% (em parte) e
1% (não atendeu)
d) Organização:
96% (atendeu) 3% (em parte) e 1% (não atendeu)

e) Local:
100% (atendeu);
f) Lanche:
86% (atendeu), 12% (em parte)
e 2% (não atendeu);

e) Local:
95% (atendeu) e 5% (em parte)
f) Lanche:
94% (atendeu) 5% (em parte) e 1% (não atendeu).

Conselho Deliberativo Presidente: MARCO ANTÔNIO P. GUERRA Membro Efetivo: JOSÉ MAURO G. LIMA Membro Efetivo: JOSÉ EDSON C. BARBOSA
Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS Membro Efetivo: JOÃO CARLOS C. DE MELO
Conselho Fiscal Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro Efetivo: EUDES CARNEIRO
LINS FILHO

Bandeprev

Diretoria Executiva Superintendente: EVANDRO COUCEIRO C. JR. Diretor de Seguridade: MAURÍCIO DE SOUZA LUNA
Diretor Administrativo: ANTONIO JOSÉ FERREIRA FILHO

Bandeprev

Notícias
Informativo da Bandeprev

Uma das grandes novidades do evento foi a organização,
que este ano ficou sob o comando
da equipe de funcionários da
Entidade, composta por todos os
integrantes do quadro e coordenada pelas colaboradoras Cláudia
Milena e Kátia Sobral. A inovação
foi aplaudida pela maioria e
agradou por igual ambas as
classes (ver quadro). A equipe de
apoio, a mesma dos organizadores, também se destacou, sendo
aprovada por 96% dos ativos e
95% dos assistidos.
Também se situaram na
marca dos 90% (ou mais) na
opinião dos dois referidos
grupos, as dinâmicas e o local das
reuniões. Lembrando que este
último atingiu unanimidade entre
os ativos. “As pesquisas são de
fundamental importância para a
manutenção e o crescimento do
projeto. Com base nessas informações, remodelamos e buscamos
aprimorar a programação, a fim de
melhor atender os participantes”,
explica o nosso superintendente
Evandro Couceiro.
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Indicadores da Bandeprev
Rentabilidade
Julho 2006
Índices
Atuarial / meta
Bandeprev / alcançada

%
0,60
1,30

Patrimônio
ano/2006 - Var. 0,85%

Julho 2006
Junho 2006

1.027.954.373
1.019.322.061
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Controles Internos

Encerramos execução de plano voltado à Resolução MPS/CGPC Nº 13

D

ando continuidade à adequação de sua estrutura
e funcionamento à Resolução MPS/CGPC Nº 13, que institui regras de governança, gestão
e controles internos para os fundos de pensão, a Bandeprev venceu mais uma importante etapa,
chegando à reta final do seu plano
de ação. Apenas dois itens de
uma extensa lista de novas atividades e ferramentas que abrangem todos os setores da Entidade faltavam ser colocados em prática. Neste mês, a implementação
foi concluída com sucesso. Primeiramente, finalizamos a elaboração do Manual Interno de Procedimentos e, em seguida, encerramos o processo de integração dos
sistemas de Benefícios e Contábil.

O manual apresenta
todas as atividades e responsabilidades de cada área da Bandeprev, distribuídas da seguinte
forma: Benefícios, Investimentos,
Informática, Secretaria, Contabilidade e Administração. O trabalho
foi desenvolvido a partir de entrevistas com todos os funcionários,
os quais tiveram a oportunidade
de detalhar suas atribuições. O
documento foi submetido à analise e aprovação da Diretoria
Executiva e está em fase de avaliação pelos Conselhos Fiscal e
Deliberativo. “Esse material será
o alicerce de uma execução das
atividades com maior eficácia e
transparência, proporcionando à
diretoria elementos mais confiáveis para a tomada de decisão”,

afirma nosso superintendente
Evandro Couceiro, referindo-se a
esse novo mecanismo de controle.
O último item
pendente do plano,
elaborado em
2005, também
envolve pontos bastante
discutidos na
nova legislação:
controle e acompanhamento de
riscos. A integração dos
sistemas de Benefícios e
Contábil estará, ao mesmo
tempo, facilitando a ambos os
setores a manipulação e
compilação dos dados, e minimizando os riscos operacional e
atuarial. Para a elaboração e

execução do referido plano, a
Entidade compôs um grupo de trabalho, formado pelos representantes de cada área. Todos os
novos procedimentos
foram amplamente
discutidos e
analisados por
essa equipe.
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Do tempo em que se jogava por amor à camisa

Eric Pinho e Neco, nossos assistidos e famosos jogadores de futebol falam dessa paixão e matam nossas saudades
muito bom e elegância me entregava a bola no
se cuidava local e no momento certo, propibastante”, ciando jogadas inesquecíveis.
e n f a t i z a , Éramos tão sintonizados, que nos
afirmando entendíamos por mímica”, declara
ter passado Neco, companheiro de equipe de
momentos Eric no Náutico, Sport e América,
excelentes e e amigo até hoje. Manoel de Franc o n v i v i d o ca, o célebre goleador Neco
com pes- também é nosso assistido. Iniciou
soas maravi- como informante de cadastro no
lhosas em Bandepe, em 1965, e se aposentou
toda a sua como assistente de gerência
caminhada em 1986.
Ele foi um dos guerreiros
no futebol.
“Fui de uma da histórica conquista do BanELENCO DE ESTRELAS – Eric Pinho hoje e, na década de 60, no Náutico, uma das equipes em que fez a alegria da torcida. Da
época na depe, em 1966, no futebol de camesquerda para a direita, Nancildo, Geraldo, Valdemar, Clóvis, Gilson, Helmiton, Tião, Fernando, Bita, Eric e Nado.
qual havia po. Quando a equipe se tornou
Luciana Andréa Freitas
uma factoring. Quando esteve no
diversos atletas de potencial e se campeã bancária invicta, Neco
Banco, também emprestou seu
ganhava pouco. Jogava-se mes- triunfou na artilharia. “Marquei
brilho para o time de futebol de
mo por amor à camisa”, disse, re- 18 tentos”, relembra. Mas nenhuh! Que saudade daquela salão do Bandepe, contribuindo
cordando que deixou os estudos ma outra partida destaca mais a
época gloriosa do fute- para o bicampeonato do clube na
para se dedicar ao esporte, ape- sua obstinação que o famoso 5X3
bol, quando cada partida competição estadual dos bancánas voltando a estudar depois de do Náutico e Sport, em 1965, ano
era um espetáculo! Havia uma rios. No futebol de campo profister feito muitas alegrias à torcida. do “tri” do Timbu no Campeonaenorme safra de meninos talento- sional, ele passou pelo Sport,
Até lá, figurou entre vários íco- to Pernambucano. Mesmo no lasos os quais, mesmo sem gran- Náutico, Santos, Vitória (Bahia),
nes do futebol, como Laxixa, do do oposto à equipe campeã, Neco
des incentivos financeiros, América (Recife) e pelo CSA
Sport; Rildo, do Santos e da foi um vitorioso incontestável,
alegravam nossos dominpois rompeu uma verdadeira
gos, suando a camisa,
muralha, a defesa do Náutico
simplesmente por paixão
Tenho muito apreço por Eric. Ele era um verdadeiro garçom, naquela época, fazendo dois
ao esporte. “Campeonatio qual, com destreza, desviava os obstáculos, e com elegância gols, que garantiram ao
nho mixuruco, nem tem
me entregava a bola no local e no momento certo, propiciando Sport o placar de 3X1 até os
segundo turno”, disse Gar27’ do segundo tempo. E
jogadas inesquecíveis.
rincha, durante a comemonão perdeu a pontaria. Na
ração da conquista da
década de 80, foi artilheiro
Neco
Copa do Mundo em 1958,
do Campeonato dos Veterade-monstrando sua fome de bola. (Alagoas). Neste último, obteve
Seleção Brasileira; Neco, do nos, no Pina, durante cinco anos.
Aqui no Estado, podemos citar o que considera a sua maior conSport, Náutico, Fluminense etc; Hoje ele ainda se dedica ao desinúmeros craques iniciados nes- quista. “Foi quando consegui
e Bita, o famoso ponta-de-lança porto, mas agora pratica outros
se período, que fizeram nossos meu primeiro campeonato vestinalvirrubro mais conhecido como lançamentos: é o presidente do
times brigarem de igual para igual do as cores do CSA”, lembra, Eric,
o Homem do Rifle. Apenas para Clube do Anzol, voltado aos aficom grandes clubes, projetando que foi tetracampeão estadual em
cionados por pesca, saindo dos
listar alguns.
nacionalmente o futebol pernam- Alagoas, atuando no referido
“Tenho muito apreço g r a m a d o s
bucano. Outros até alçaram vôos time em meados de 60.
por Eric. Ele era um verdadeiro para ser
mais altos, como integrar equipes
“Minha chegada ao
garçom, o qual, com destreza, c e r t e i r o
de outros estados. Mas a lem- Santos também ficou extremadesviava os obstáculos, e com nas águas.
brança nos faz perguntar por onde mente marandam. A Bandeprev tem a honra cante para MATADOR – Neco hoje e em dois grandes lances do Campeonato Pernambucano. Em 1964,
pelo Sport, marcando um gol no time do América e, em 1962, pelo Náutico, balançando as
de dizer que possui alguns deles mim. Eu co- redes do Sport.
no seu quadro de participantes. nheci
o
Em entrevista exclusiva com maior jogaNeco e Eric Pinho, matamos um dor do munpouco dessa saudade.
do. RealEric Pinho entrou no mente, Pelé
Bandepe em 1972 e se aposentou faz jus a tucomo gerente da Agência São do aquilo
José, em 1992. Formado em que falam
Economia, hoje é proprietário de dele. Ele era
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