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Encontro Regional de Participantes: somos Hexa!

O escudo no peito parece refletir o sentimento de cada um. “Bandeprev.
Esse é o meu time!” Todos vestiram a camisa com orgulho, lotaram o nosso estádio, torceram, vibraram e encheram de vida nossa casa. Estamos
falando do 6º Encontro Regional de Participantes, que, inspirado na Copa do Mundo, alcançou o sexto ano consecutivo de sucesso, o nosso
hexa. A programação, realizada em maio e junho, marcou um novo ponto, trazendo, como organizadores, os funcionários da entidade.

Já estava na hora do pessoal do interior
também ter espaço neste jornal. Por isso,
entrevistamos assistidos de várias localida-
des de Pernambuco. De quando em quando,
um será apresentado no Perfil. Nesta edição,
é a vez de Osires Verçosa, um ícone dos
nossos encontros.

A simpatia do interior

PÁGINA 2

O novo projeto voltado à iniciativa de valorização do
participante será um grande torneio de futebol. As mulheres
também terão um evento esportivo. Inscreva-se já.

PÁGINA 3

PÁGINAS 4 E 5

Mais um importante evento do setor é sediado pela Bandeprev.
A mencionada iniciativa partiu da Secretaria de Previdência
Complementar –
SPC, que, recen-
temente, correu
todo o  país para
divulgar o novo
demonstrativo de
investimentos, o
DAIEA Eletrôni-
co. A palestra foi
ministrada pelo
coordenador geral
de Assuntos Econômicos da SPC, Carlos
Eduardo, contemplando dirigentes, conse-
lheiros, técnicos, provenientes dos mais
diversos estados do Nordeste.

Por dentro das mudanças

PÁGINA 6
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Animação garantida nos encontros

“Sou um participante assíduo dos encontros
regionais. Não perco por nada. Estou aqui desde
o primeiro evento. Faço questão de vir e de trazer
minha esposa, para vivermos juntos esses bons
momentos. Eu só tenho elogios à Bandeprev.
Graças à entidade, eu sou feliz da vida, pois
tenho a segurança da minha aposentadoria.”
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Indicadores da Bandeprev

Maio 2006

Patrimônio

Maio 2006
Abril 2006

1.013.407.438
1.014.545.092

ano/2006 - Var. -0,11%

%
0,62
0,33

Índices
Atuarial / meta
Bandeprev / alcançada

Rentabilidade

Editorial

O Brasil vive um momento
de glória no futebol, com
uma das melhores equi-

pes e a chance de fazer bonito
na Copa do Mundo de 2006. A
Bandeprev, que também se
apresenta em situação confortá-
vel e tem um time cheio de garra,
está conquistando, este mês, um
importante título: a consolidação
do Encontro Regional de
Participantes, o qual completa
o sexto ano de sucesso. Assim,
fazendo uma divertida alusão ao
referido evento esportivo e ao
hexa, as reuniões proporciona-
ram muita satisfação e alegria,
bem ao espírito verde e amarelo.
Confira a reportagem especial.
Os encontros tiveram, como
ponto forte, a organização, feita
pelos próprios funcionários da
entidade. Veja a entrevista com
as coordenadoras do projeto:
Cláudia Milena e Kátia Sobral.

Os eventos nos propi-
ciam uma aproximação cada vez
maior com o participante,
gerando inclusive a possibili-
dade de entrevistarmos pessoas
de localidades distantes. Foi
graças à programação de Carua-
ru que conseguimos entrevistar
uma das presenças mais marcan-
tes dos encontros, o assistido
Osires Verçosa, de Vitória de
Santo Antão. Na oportunidade,
conversamos com vários partici-
pantes do interior, cujos perfis
serão publicados nos próximos
números do jornal.

Outra novidade é o
novo projeto social da Bande-
prev: um grande torneio de
futebol. Leia na página 3. Não
perca também uma extensa maté-
ria sobre as mais recentes
mudanças da Previdência.
Além dos nossos indicadores
e aniversariantes.

A Diretoria
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de a todos os
colegas. Osi-
res trabalhou
por 10 anos
no Bandepe,
na Agência
Ceasa. Hoje,
casado, com
dois filhos,
dois netos e
um bisneto,
ele continua
na ativa.
Montou um

escritório de Contabilidade.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Osires Verçosa (OV) – Comecei,
trabalhando na Cooperativa
Banco Financiador, onde passei
20 anos. Antes do Bandepe, ainda
atuei na Indústria de Azulejos
Brennand, por 10 meses. Em
seguida, consegui um emprego no
Banco, como caixa, na Agência
Ceasa. Fiquei por 10 anos até me
aposentar em junho de 1983.

BN – Suas atividades após a
aposentadoria:
OV – Tenho o curso técnico em
Contabilidade. Quando me
aposentei, comprei um escritório
e estou trabalhando na área até
hoje. Eu me dedico diariamente a
esse escritório.

BN – Uma conquista:
OV – A maior conquista da minha
vida foi ter me tornado esposo de
Rosa de Sousa Verçosa. Comple-
tamos 50 anos de casamento e
vivemos até hoje sem discussão,
na maior paz.

BN – E qual o segredo para ficar
tanto tempo juntos?
OV – Respeito, harmonia. A gente
se deu superbem desde o pri-
meiro momento.

BN – Projetos da Bandeprev:
OV – Sou um participante assí-
duo dos encontros regionais. Não
perco por nada. Estou aqui desde
o primeiro evento. Faço questão
de vir e de trazer minha esposa
para vivermos juntos esses bons
momentos. Eu só tenho elogios à
Bandeprev. Graças à entidade, eu
sou feliz da vida, pois tenho a se-
gurança da minha aposentadoria.

BN – Mensagem aos colegas:
OV – Um abraço muito grande
para todos os meus colegas e faço
votos que sejam felizes por
toda a vida.

 SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para conversar com Osires:
Fone: (81) 3523 2233

Luciana Andréa Freitas

A juventude é uma opção, um estado de espírito
Com mais de 20 anos de aposentado e muita alegria, Osires é um ícone dos encontros

Há tempos que a Bande-
prev ansiava por presti-
giar, nesta coluna, os

participantes moradores do
interior, os quais, pela distância,
muitas vezes ficavam impos-
sibilitados de comparecer à
nossa sede. E a oportunidade
veio dia 25 de maio, por ocasião
do 6º Encontro Regional dos
Participantes, realizado em
Caruaru. Estiveram presentes
assistidos de várias partes de
Pernambuco. Assim, aprovei-
tamos a chance e entrevistamos,
para o Perfil, Valdemiro Cruz
(Vitória de Santo Antão),
Ademildo Dias (Caruaru), Osval-
do Miguel (Belo Jardim), Maria
Luísa de Oliveira (Garanhuns)
e Osires Verçosa (também Vitó-
ria). Não é por acaso que Osires
será o primeiro deles a ser
apresentado neste espaço feito
pela Bandeprev com o intuito de
homenagear os seus inscritos.
Com 76 anos de idade, mais de
20 anos de aposentadoria e
muita animação, ele é um ícone
dos encontros, servindo como
exemplo de alegria e juventu-

ENERGIA – Sempre presente nos Encontros Regionais de Participantes,
Osires fez parte da equipe branca na programação de Caruaru.
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Aniversariantes

Novos Projetos

Prepare as chuteiras e organize a torcida

A Bandeprev, sempre
preocupada em valorizar
o participante, propor-

cionar-lhe bem-estar e resgatar
sua auto-estima, está dando
início a um novo projeto. A partir
do próximo semestre, a entidade
estará recolhendo os nomes e
outros dados, como telefones e
e-mails, das pessoas que estejam
interessadas em fazer parte de um
grande torneio de futebol a ser
promovido para homenagear os
participantes. A idéia é oferecer
um amplo evento esportivo, com
um dia inteiro de programação, a
qual será divulgada poste-
riormente, contando com tudo
que dispõe um acontecimento
dessa natureza, confrater-
nização, torcida, troféus.

A iniciativa foi lançada
pela diretoria, no 6º Encontro
Regional de Participantes, em
maio e junho, quando os gestores

da entidade colocaram em pauta
a proposta inicial, solicitando
sugestões e indagando se eles
adeririam à idéia. Foi pedido para
que os comentários a respeito
fossem escritos na pesquisa. A
Bandeprev também está pen-
sando em algo do mesmo gênero
destinado às mulheres. Estará
colhendo as opiniões delas sobre
o assunto e abrindo espaço para
que soltem a imaginação e dêem
dicas dos seus anseios.

A fim de dar prossegui-
mento ao projeto, foi escalado o
diretor de Seguridade, Maurício
Luna, com larga experiência no
esporte. Maurício é jogador desde
a década de 70, tendo, ao longo
do tempo, conquistado diversos
troféus e títulos, como o 1º Lugar
no torneio de másteres, realizado,
em 2000, pela Associação Atlética
Banco do Brasil, em Caruaru.
“Iremos analisar a demanda

e a viabilida-
de do projeto.
Em seguida,
convocaremos
os inscritos,
para definir-
mos as re-
gras, a comis-
são organi-
zadora, o lo-
cal adequa-
do”, declarou.
 Segundo
Maurício, as
mulheres tam-
bém devem
ligar para a
Bandeprev, inscrevendo-se para
o evento e sugerindo alguma ati-
vidade a ser coordenada por nos-
sa equipe que possa ser desen-
volvida paralelamente à progra-
mação. “Temos pessoas criativas
e muitos craques na entidade.
Acredito que, com esse potencial,

podemos estar lançando um
excelente projeto, capaz de res-
gatar os bons momentos vividos
em épocas áureas e de propiciar
um inesquecível instante de
integração e lazer. Pois, então,
preparem-se para o aquecimento
e peguem suas chuteiras.”

MAURÍCIO LUNA – Diretor de Seguridade, por sua larga experiência
no esporte, é escalado para coordenar o torneio de futebol.
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Com um gol de placa.
Podemos dizer que foi
dessa forma que a entida-

de celebrou o 6º Encontro
Regional dos Participantes. O
novo modelo, inspirado na Copa
do Mundo e na busca do hexa-
campeonato, estreou dia 25 de
maio, em Caruaru, depois seguiu
para o Recife, em junho (06,12 e
14), apresentando-se como um
tiro certo da diretoria. Alto índice
de aprovação nas pesquisas
(mais de 90%); participação
intensa, tendo grupos com quase
100 pessoas; e muita animação
foi a resposta da torcida, isto é,

dos assistidos e funcionários.
Quem acompanhou tudo de perto
deixou o local do evento com
saudades e a promessa de voltar
no próximo ano, para mais uma
surpresa sempre preparada com
carinho pela Bandeprev.

Essa é a principal força
dos encontros. Todo ano, a enti-
dade tem algo novo para oferecer,
mantendo o ineditismo da progra-
mação. As inovações, em 2006,
estão em toda a parte, começando
pela equipe organizadora. Mos-
trando que entendem os anseios
dos assistidos, os próprios fun-
cionários da Bandeprev deixaram
seus postos no apoio e vestiram
a camisa de craques, assumindo
toda a execução do projeto (Ver

que da mesma e entrou em campo
trazendo boas novas. “É com sa-
tisfação que atingimos a sexta
estrela”, disse o superintendente
Evandro Couceiro, ao iniciar seu
discurso, fazendo menção ao
evento, o qual completou seis
anos de sucesso.

 “Para nós, é uma
conquista, porque nossa inten-
ção é trazer vocês aqui para lhes
proporcionar bons momentos. E
acredito estarmos conseguindo,
porque nesses anos todos, a gen-
te vem trazendo sempre boas
notícias, desfazendo a imagem de
que reuniões só acontecem em
momentos de crise. Tanto é que
estamos aqui para demonstrar os
resultados de 2005. Conforme,

entrevista com a coordenação).
“Estou adorando este novo for-
mato. Está até melhor com essa
turma no comando das ativida-
des. Eles estão agitando mais e o
visual é mais bonito, mais alegre,
mais chamativo. Os participantes
se soltam com maior facilidade.
Parecem realmente entregues às
provas”, observa o assistido
Teixeira Vasconcelos, da cidade
de Caruaru, participante que não
perde um encontro.

Como no futebol, a
programação teve dois momen-
tos, cada um com sua importân-
cia. No primeiro tempo, a direto-
ria, a qual sempre demonstra a
situação da entidade e seus avan-
ços, reafirmou a posição de desta-

Luciana Andréa Freitas

A turma da Bandeprev está batendo um bolão
Entrevista: Cláudia Milena e Kátia Sobral

Cláudia armou a jogada junto
com Kátia, que tocou a bola
para Patrício, que respondeu

com segurança e firmeza, costurou,
driblando os obstáculos, mandou pra
Cláudio, que fez a finta para os
imprevistos, tocando pra Leandro,
Polyana, Baló, Mary, Gilberto,
Bosco, que passou para a dire-
toria, que administrou bem o

passe e fez um golaaaaaaaçoooooo!
Bandepreeeev. Quem veste essa
camisa tem muito a comemorar. Para
falar do novo modelo dos Encontros
Regionais de Participantes, que,
trazendo a Copa do Mundo como
tema, foi aclamado por todos como
um grande gol, entrevistamos as
coordenadoras do projeto, Cláudia
Milena e Kátia Sobral.

Bandeprev Notícias (BN)
– Dos bastidores para o campo.
Vocês agora são os titulares do jogo.
Como isso aconteceu?

Cláudia Milena (CM) –
Os funcionários da entidade se
uniram e resolveram realizar um
evento com o estilo próprio. A
diretoria abriu espaço para todos
oferecerem sugestões. Eu e Kátia
montamos o escopo do encontro e

todos os outros vieram somar,
colaborando para a execução.

O entrosamento foi total
desde o início.

Kátia Sobral (KS) –
Foi um grande desafio, para nós,
trabalharmos sem consultoria.
Mas estar à frente da  organização
nos deu uma motivação maior. A
confiança depositada pela diretoria
foi um reconhecimento, a valo-
rização de nossa capacidade.

BN – E as novidades? Por
que, mesmo liberado após as
palestras, todo mundo quis ficar?

CM – As atividades foram
pensadas com o objetivo de gerar
mais leveza. O próprio visual, com
motivos da Copa e influência dos
palhacinhos do Detran, buscou
quebrar a seriedade. Buzinas, apitos,
perucas, o verde e o amarelo
contagiaram a todos. Foi alegria do
início ao fim.

KS -  O encontro conser-
vou sua estrutura original, com as
palestras da diretoria da Bandeprev
e de representantes das entidades,
sendo que com menor tempo para

estas e mais espaço para a diversão.
As provas foram cheias de
novidades. Teve bola no alvo, segura
a bola, corrida da bexiga, pênalti. No
final, todos ganharam brindes.

BN – E teve bola, mochila
com escudo verde e amarelo,
camisa, tudo para animar a torcida?

CM – Exatamente. O tema
por si só foi bastante inspirador. As
provas, os principais brindes, a
decoração, tudo foi em clima de
Copa. A vida é um grande jogo e a
vitória só depende de nós.

KS – Viva todos os dias
como se fosse numa torcida. Deixe
esse espírito invadir seu íntimo para
que sua vida reflita sempre alegria.

Com as cores do Brasil e a torcida mais agitada do país, Bandeprev conquista a sua sexta estrela
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pudemos conferir no Relatório de
Atividades, os mesmos foram po-
sitivos em todos os aspectos,
previdenciais, financeiros e admi-
nistrativos. Constatamos, por
exemplo, um crescimento patri-
monial de 7,97%, com relação ao
ano anterior. Nos investimentos,
mais uma vez, nossa rentabilidade
consolidada superou a meta
atuarial. Foi 14,67% contra
11,35%. Diante disso, fechamos
o exercício registrando um
superávit total de mais de R$ 181
milhões”, declarou, abrindo
espaço às perguntas.

Outro gestor que se
colocou à disposição dos partici-
pantes, para orientações foi o
diretor de Seguridade, Maurício
Luna. Assim, foram eliminadas,
dúvidas sobre aposentadoria,
pensão, alterações na Previdên-
cia etc. O diretor administrativo,
Antonio Ferreira, também falou a
todos, abordando a área geren-
cial da instituição, como sua es-
trutura organizacional, seus
projetos, treinamentos. “Estes
encontros são ótimos. A gente
aguarda com ansiedade este dia.
Agradeço a Deus, porque temos
dirigentes sérios, competentes e
com visão de futuro”, opinou a

assistida Maria do Carmo, de
Vitória de Santo Antão. Após o
intervalo, o tão esperado segun-

do tempo chegou. A informação
e a transparência deram lugar ao
estímulo da auto-estima, à
integração, ao exercício do corpo
e da mente. Com a camisa da
seleção Bandeprev, nas cores da
nossa bandeira, os participantes
se envolveram nas mais inu-
sitadas provas esportivas, tendo
sempre a bola como elemen-
to principal.

“Os encontros são motivadores. Eu participo
desde o primeiro. Além de tomarmos
conhecimento do andamento da entidade,
temos outro aspecto substancial, que é a
congregação, o momento de conhecer e
rever amigos.”

Juzenildo Cardoso, assistido desde 1994

“A equipe organizadora foi muito feliz com a
escolha do tema, algo bastante atualizado.
Este modelo, inspirado na Copa, trouxe uma
alegria bem maior.”

Adirço Dionísio, aposentado em 1993

“Eu faço uma imagem muito boa destes
eventos. Eles não só aproximam você de
outros colegas, como também resgatam o
convívio de amizade, de brincadeira, exis-
tente na antiga rotina de trabalho. Recordar
é viver e aqui a gente revive esse clima.”

Flávio Borba, assistido desde 1996

“Estou adorando o encontro deste ano, me
divertindo a valer com as atividades, que se
superaram mais uma vez. Estou participando
de tudo, bola no alvo, segura a bola, corrida
da bexiga...É tudo muito bom, muito gostoso, é
só alegria.”

Teixeira Vasconcelos, aposentado em 2000

“É um prazer poder estar em contato com
esta diretoria, a qual foi a que trouxe os
melhores resultados para a Bandeprev. Faço
questão de incentivar os colegas a partici-
parem destas reuniões. É nossa obrigação
estarmos aqui, apoiando e acompanhando a
trajetória de nossa entidade.”

Valdemiro Cruz, assistido desde 1998

“Nota 10! Todos os encontros foram bons,
mas este superou. Foi bastante descontraído,
muito interessante mesmo.”

Maria Luísa de Oliveira, diretora da Asfabe
e assistida pela Bandeprev

BOLA NO ALVO – Com várias tentativas,
participante, de olhos vendados, tenta acer-
tar o maior número possível de bolas na cesta.

CORRIDA DA BEXIGA – Participantes
mostram sua força numa prova bem
disputada e cheia de catimba.

ENCONTRO REGIONAL DE PARTICIPANTES – Mostrando, mais uma vez, o sucesso do
evento, sexta versão teve grupos compostos por quase uma centena de assistidos.

Bexiga, bola, bolinha,
bolão. Um toque de humor em
cada atividade foi arrancando
sorrisos, catimbas, espírito de
competição e muito divertimento.
Tudo que tem um jogo saudável.
“A gente se aposenta para o
trabalho; não, para a vida”, afirma
o assistido Adirço Dionísio, do
Recife.  Mostrando que está em
espírito de Copa, ele conclui:
“Vamos pensar positivo, e
certamente seremos campeões”.
O nosso time, a Bandeprev, já é
hexa. E, até o fechamento deste
jornal, a seleção brasileira também
se mantinha firme nesse caminho,
dando de 1X0 na Croácia. Depois
de brilhar em campo, a gente agora
é só torcida. Vai lá, Brasil!
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Em Prol das EFPC´s

A Secretaria de Previdên-
cia Complementar –
SPC, órgão supervisor e

fiscalizador dos fundos de
pensão em todo o Brasil, tem se
empenhado para fortalecer o
segmento e garantir maior
transparência. Assim, vem
modernizando as regras do setor
e intensificando a fiscalização.
Uma de suas mais recentes
medidas foi a elaboração da
Instrução SPC Nº 10, de 28 de

Demonstrativo eletrônico: mais transparência
Palestra divulga recentes medidas do sistema para modernização e segurança aos participantes

março de 2006 e a criação do
Sistema de Captação de Dados
de Investimentos – Sicadi. A fim
de debater o assunto e esclarecer
dúvidas, a Secretaria enviou
representantes a vários estados
do país, como São Paulo, Espírito
Santo, Bahia, Ceará. No Recife, o
coordenador geral de Assuntos
Econômicos da SPC, Carlos
Eduardo, ministrou, dia 30 de
maio, uma palestra, na Bande-
prev, reunindo cerca de 50 pro-
fissionais de entidades de todo o
Nordeste. A previsão é atingir em
torno de 500 pessoas, entre
custodiantes, dirigentes, con-
selheiros e técnicos.

O documento em ques-
tão revoga a Instrução Norma-
tiva SPC Nº 44, de dezembro de
2002, e determina procedimentos
para preenchimento, envio e
divulgação dos demonstrativos
de investimentos referente aos
planos de benefícios. Com a
implementação da Fiscalização
Indireta na estrutura da SPC, o
órgão resolveu dedicar atenção
especial a demonstrativos dessa
natureza, que devem, obriga-

toriamente, ser encaminha-
dos à Secretaria. Há dois
anos, o órgão vem conceben-
do um novo modelo, o qual,
para facilitar o monitoramen-
to, passou a ser mensal, por
plano de benefício e cujo
arquivo só poderá ser trans-
mitido via Internet.

Assim, o Demons-
trativo Analítico dos Investi-
mentos e Enquadramento
das Aplicações - DAIEA,
tornou-se no DAIEA Eletrô-
nico. Foi dado início a um novo
sistema, o Sicadi, visando ofere-
cer maior segurança e transpa-
rência no envio dessas informa-
ções essenciais ao desenvolvi-
mento do papel da SPC. “O siste-
ma está sendo construído em
conjunto com as fundações. No
primeiro momento, foram ouvidos
os membros da Comissão Técnica
Nacional de Investimentos, da
Associação Nacional das Enti-
dades Fechadas de Previdência
Complementar – Abrapp. Eles
analisaram a estrutura inicial e
fizeram sugestões. Reformulamos
a proposta e agora estamos via-
jando o país inteiro, buscando a-
presentar o Sicadi e suas vanta-
gens, deixando claro que não
é o produto final. Será aper-
feiçoado constantemente, a
partir das observações dos
usuários, as quais, porventu-
ra, possam surgir”, esclarece
Carlos Eduardo, que é geren-
te do projeto.

 Das melhorias que
o demonstrativo eletrônico
representa, podemos citar:
garantias ao participante,
maior fiscalização, mais orga-
nização, praticidade e econo-
mia de tempo para as entidades e
a própria SPC. “Primeiramente, o
órgão estará melhor aparelhado
para a fiscalização, propiciando
ao participante mais tranqüilidade
acerca da proteção do seu  patri-
mônio”. O próprio inscrito no
fundo de pensão também irá
acompanhá-lo pela Web, uma vez
que poderá acessar alguns
relatórios sobre os investimentos

do plano, gerados pelo sistema.
Outro fator de relevância

destacado por Carlos Eduardo é
que, antes, as fundações disponi-
bilizavam demonstrativos, à
Secretaria, de várias formas por
meio das quais havia maior facili-
dade de serem violados, extravia-
dos, danificados. Agora, os dados
chegam com segurança ao seu
destino. Informações sigilosas só
poderão ser acessadas a partir de
login e senha, fornecidos, indivi-
dualmente, a cada entidade.
Tendo em vista a praticidade, o
sistema prevê consulta e altera-
ção dos dados pelos funcioná-
rios das fundações cadastradas.
“O ponto alto deste sistema será

se conseguirmos otimizar a com-
pilação de dados, diminuindo o
número de informações e res-
guardando o que realmente é
essencial para atingirmos a quali-
dade nesse processo”, opina o
representante da Fiscalização
Indireta cedido à SPC, Theodomi-
ro Silva, colaborador e profissio-
nal que utiliza os referidos dados
para desempenhar o seu trabalho.

Luciana Andréa Freitas

Carlos Eduardo – Coordenador Geral de
Assuntos Econômicos da SPC

Theodomiro Silva  – Representante da
Fiscalização Indireta

Veja uma das principais exigências da Instrução SPC Nº 10:

Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar ficam
obrigadas a preencher e enviar, mensalmente, pelo sistema de
captação de dados disponível na página eletrônica do Ministério
da Previdência Social, o demonstrativo de investimentos dos seus
planos de benefícios.

§ 1º O demonstrativo de investimentos deve contemplar os
recursos garantidores dos planos de benefícios, incluídos os
ativos do programa de investimentos, adicionadas as
disponibilidades e deduzidos os valores a pagar classificados
no exigível operacional do referido programa.

Fonte: Secretaria de Previdência Complementar


