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Presenteie alguém especial
Dê presentes a si próprio. Dê a si o direito de sorrir, de ter amigos, de abraçar quem ama, de planejar o
futuro, de acreditar nos seus sonhos. Escolha para si o que há de mais especial, como faz quando
escolhe uma lembrança para presentear a pessoa amada. Não importa o quanto vai custar, nem o
caminho que haverá de percorrer. Você consegue e, além disso, você merece o melhor. Que, em 2007,
a vida o presenteie com as melhores surpresas e muitas alegrias. Esses são os sinceros votos de toda
a Equipe Bandeprev.

Previdência Complementar:
fincando raízes cada
vez mais fortes

Carlos Leandro:
25 anos de Bandeprev

Conheça um pouco da história de Carlos
Leandro, que é, sobretudo, um pouco
da memória da própria Entidade. Nosso
empregado, que, atualmente, presta sua
colaboração na área de Benefícios,
completou 25 anos de casa. Portanto, é
o entrevistado deste mês da coluna
Perfil, merecendo nossas sinceras homenagens.

PÁGINA 2

Mais de 1.500 pessoas compareceram ao 27º Congresso Brasileiro dos Fundos de
Pensão, promovido pelo sistema Abrapp/ICSS/Sindapp, de 27 a 29 de novembro
último, em Curitiba, e receberam importantes novidades para o amadurecimento do
sistema. A Bandeprev estava lá e trouxe todas as informações, tendo em vista a
qualidade nos serviços e a transparência aos participantes.
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Perfil: Carlos Leandro

Homenagem à dedicação de um trabalhador

Nosso empregado Carlos Leandro completou 25 anos de Bandeprev em outubro de 2006

D

ois mil e seis está sendo
concluído com a
promessa de um 2007
bastante positivo para o sistema
de Previdência Complementar e
outras melhorias a longo prazo.
Essas perspectivas foram
semeadas no 27º Congresso
Brasileiro dos Fundos de
Pensão, promovido pelo sistema
Abrapp/ICSS/Sindapp, de 27 a
29 de novembro, em Curitiba. O
evento tratou de novidades,
como a redução de custos, a
primeira universidade do setor,
avanços na comunicação etc. A
Bandeprev acompanhou tudo e
trouxe as notícias para você.
A Entidade, sempre
atenta às atualizações profissionais, também cedeu suas
instalações para mais um
treinamento na área contábil,
contemplando fundações de
todo o Nordeste.
Outro importante acontecimento se deu em outubro
último, quando o nosso empregado Carlos Leandro comemorou 25 anos de Bandeprev. Nosso Perfil deste mês é dedicado a
sua história, que está inserida na
própria memória da Entidade.
Com a chegada de
2007, não poderíamos deixar de
oferecer a todos os participantes
a nossa mensagem de Ano Novo
- confira o texto Presenteie
Alguém Especial- e os nossos
votos de muitas felicidades. Um
2007 cheio de prosperidade, paz
e alegria!

A Diretoria

Luciana Andréa Freitas

E

le amadureceu; casou-se;
transformou-se em pai de
família; foi ídolo no futebol; tornou-se líder sindical;
conquistou a chance de promover uma educação digna a seus
filhos; além de outros êxitos, todos vividos enquanto se dedicava à Bandeprev. Daquele jovem
de 20 e poucos anos, de quando,
em 1981, foi admitido na Entidade, para trabalhar no Setor de
Empréstimos, Carlos Leandro
guarda o sorriso, a garra e a esperança. “Passei mais da metade
da minha vida na Bandeprev.
Agora, espero me aposentar
daqui a cinco anos”. Nos seus
25 anos de empresa, completados
em 16 de outubro de 2006, Leandro, como é mais conhecido, passou por diversos setores na Instituição, tendo, inclusive, assumido, em 1983, a chefia do Departamento de Recursos Humanos. Em
1993, foi convidado para a
Secretaria Geral do Sindicato
dos Securitários de Pernambuco. Estando à disposição do
mesmo até hoje, cumpre horário
especial na Bandeprev, de 8h às
13h. Hoje atua, principalmente,
na parte de arrecadação e
reserva de poupança.

Bandeprev Notícias (BN)Resumo da carreira:
Carlos Leandro (CL) - Quando
iniciei, em 1981, na Seção de Empréstimos, a Bandeprev funcionava naquele prédio na Rio
Branco, nº23, conhecido como
ferro de engomar. Dois anos depois, tive a oportunidade de chefiar o Departamento de Recursos
Humanos. Em seguida, atuei no
Setor de Assistência Médica e
Odontológica - Semeo, onde passei dois anos. Depois, voltei para
os empréstimos. Lembro, como se
fosse hoje, era na época do Plano
Cruzado, quando os juros eram
muito baixos e, por isso, havia
uma demanda muito grande e a
Seção ficava bastante movimentada. Fiquei lá até assumir a
Secretaria Geral do Sindicato
dos Securitários de Pernambuco
e tive de me afastar da Bandeprev. Por solicitação da diretoria,
em 2002, houve um acordo para
que, mesmo à disposição do
Sindicato, eu retornasse à Entidade. De lá pra cá, dou expediente,
de 8h às 13h, dedicando-me,
principalmente, à parte de arrecadação e reserva de poupança.
BN - Uma recordação:
CL - Lembro do início, houve
época em que tivemos mais de 120
funcionários na Entidade. A integração era muito boa. Gosto de
recordar as festas e gritos de
Carnaval. As maiores recordações, para mim, foram as amizades
que fiz, com colegas e participantes.
BN - Você foi ídolo de futebol
na Bandeprev, não é verdade?
CL - Eu e outros colegas ganhamos vários títulos para a Bandeprev. No Campeonato dos Securitários, fomos vice-campeões,
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em 1984; e campeões, em 1985.
Também fomos bastante premiados nas Olimpíadas Bandepe, no
Campeonato dos Bancários etc.
BN - Uma conquista:
CL - Casei, tenho três filhos. Sou
rico, porque nasci de uma família
sem condições financeiras, com
nove irmãos, e todos encontraram
seu rumo. E atuei na Bandeprev
por 25 anos. Vivenciei o mandato
de nove superintendentes. Passei
mais da metade da minha vida na
Entidade. Agora, espero me
aposentar daqui a cinco anos.
BN - Projetos para o futuro:
CL - Expandir meus negócios,
abrindo uma loja em Porto de
Galinhas. Também quero aproveitar para viajar, conhecer melhor o
país. Além disso, no próximo ano,
pretendo prestar vestibular para
Direito, visando incentivar meus
filhos a continuarem buscando melhorias.
BN - Mensagem aos colegas:
CL - Acredite nas melhores perspectivas de futuro, nunca desista
de seus sonhos e cultive boas
amizades. Um ótimo Ano Novo!
1981 Admissão na
Bandeprev,
na Seção de
Empréstimos
1983 - Foi
chefe de
Recursos Humanos da
Bandeprev
1984 - Fez parte do Setor de
Assistência Médica e
Odontológica Semeo
1985 - 1º lugar no Campeonato
de Futebol dos Securitários de
Pernambuco
1993 - Assumiu a Secretaria
Geral do Sindicato dos
Securitários de
Pernambuco
2006 - 25 anos
de Bandeprev
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Em Prol das EFPC’s

27º Congresso lança semente de grandes melhorias no sistema

Foram discutidos temas, como redução de custos, controle de riscos e comunicação. A Bandeprev acompanhou tudo de perto
Luciana Andréa Freitas

C

omo uma árvore, que
oferece bons frutos e o
amparo de sua sombra;
cresce e perdura, se bem cuidada,
o regime de Previdência Complementar está cada vez mais se
enraizando no país e apontando
perspectivas de desenvolvimento. O 27º Congresso Brasileiro
dos Fundos de Pensão, realizado
pelo sistema Abrapp/ICSS/
Sindapp, de 27 a 29 de novembro
último, em Curitiba, trouxe, para
mais de 1.500 profissionais, a
semente de uma série de avanços.
Com o tema Gestão e Comunicação - Compromissos Permanentes, o evento promoveu discussões do que há de mais recente e
importante no setor, oferecendo
dicas fundamentais para as
entidades enfrentarem os novos
desafios, além de atenderem
melhor o participante. Sempre
valorizando o aperfeiçoamento
constante, a Bandeprev se fez
presente na capacitação, com os
seus conselheiros Aluizio Lira,
João Carlos e Maurílio Luna;
e seu diretor Administrativo, Antonio Ferreira.

Propiciando o acesso a
um leque de especialistas, lideranças sindicais, profissionais de diferentes mercados, dirigentes de
fundos de pensão, dentre outras
autoridades, o congresso visou,

principalmente, a troca de experiências a
fim de
mantermos
u m a
gestão
profissional e transparente. O
evento contou com a participação de palestrantes, como o
ministro da Previdência, Nélson

Machado; o secretário de Previdência Complementar, Leonardo Paixão; e o presidente da
Associação Nacional das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar - Abrapp, Fernando Pimentel.
Na ocasião, a Abrapp
lançou
a
quarta edição do Carbon Disclosure Project
CDP4,
relatório global acerca
das políticas de mudanças climáticas e estratégias das empresas para reduzir os riscos
ambientais, do qual a entidade e
o Banco ABN Amro Real são
patronos no Brasil.Também
anunciou oficialmente o projeto
de lançamento da Uniabrapp, a
primeira universidade do setor, o
que consolidará o papel da
Associação no aperfeiçoamento
técnico dos profissionais da área.
Na solenidade de abertura, o
ministro Nélson Machado
afirmou que “o governo está

produzindo um projeto de lei
propondo a criação de um novo
órgão de supervisão e fiscalização, à altura da importância que
os fundos de pensão adquiriram
para o país”.
E as novidades que
direcionam as fundações a um futuro promissor não param por aí.
Um dos temas de grande relevância discutidos no congresso foi a
desoneração das Entidades Fechadas de Previdência Complementar EFPCs. O governo sinalizou positivamente para implementação de algumas medidas com o
propósito de desburocratizar processos e reduzir os custos, principalmente, com o envio de informações. Outro ponto que poderá
abrir um novo caminho ao setor é
a supervisão baseada em riscos,
assunto debatido numa plenária
do encontro, a qual teve como um
dos expositores o secretário Leonardo Paixão. Na área de comunicação, muitos aspectos foram
abordados na intenção de orientar as entidades e de aproximálas de seus públicos alvos. Podemos citar: a questão da transparência, estratégias de gestão de
imagem e dicas de como atingir
os formadores de opinião.

Aperfeiçoamento

Seminário da área contábil é destaque na Bandeprev

Tema abordado tratou dos Procedimentos para o Encerramento do Exercício de 2006 das EFPC’s
Luciana Andréa Freitas

A

Bandeprev continua
contribuindo para tornar
cada vez mais profissional e eficaz a gestão das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar - EFPC’s. Dias 14
e 15 de dezembro, aconteceu, no
Recife, o Seminário Procedimentos para o Encerramento do
Exercício de 2006 das EFPC’s e
a Bandeprev esteve entre os seus

principais apoiadores, atuando ao
lado da Fachesf e do Sistema
Abrapp / ICSS / Sindapp. O
Treinamento, que contemplou
Fundações de todas as partes da
Região NE, abordou temas, como Custeios Administrativos,
Orçamentos, Alteração da Planificação contábil etc. Nossa
Entidade cedeu suas instalações,
para realização do evento, além
de ter oferecido todo o suporte e
logística, com o intuito de
propiciar uma capacitação de

qualidade ao público formado por
dirigentes, conselheiros e técnicos da área.
As palestras foram
ministradas
pelo representante da Ancep, João Bosco de Souza .
Nossa equipe
também compareceu ao
Seminário, vi-

sando a atualização profissional
e a preservação da excelência no
desenvolvimento desses serviços.

