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Em Petrolina, foi demais. A próxima
parada é Caruaru

O 6º Encontro
Regional de Partici-
pantes da Bandeprev
iniciou dia 05 de maio,
movimentando a cidade
de Petrolina e agora caminha para
esquentar a capital do Forró, dia 25
deste mês. O clima vivido na estréia e
o resultado das primeiras avaliações
indicam que este pode ser mais um ano
de sucesso do já consagrado projeto.
Uma das novidades deste ano é a equipe
organizadora do evento, composta pelos
funcionários da entidade.

A Bandeprev mantém sua política de valorização
dos aperfeiçoamentos, tendo, em menos de dois
meses, contribuído para a realização de dois
importantes treinamentos da área contábil, no
Recife. O presidente da Associação Nacional
dos Contabilistas das Entidades de
Previdência – Ancep, Roque Muniz de
Andrade, reconheceu o apoio da nossa
instituição, que vem favorecendo a
troca de informações e a
atualização dos profissionais.

Ancep e Bandeprev: parceria
e troca de informações

PÁGINA 3

Esta edição acompanha o Parecer do Conselho Fiscal,
referente ao 2º semestre de 2005, conforme Resolução MPS/
CGPC Nº 13, de 01 / 10 / 2004.

PÁGINA 4

Este é o ano do centenário da descoberta da doença de
Alzheimer (DA), que acomete, principalmente, os idosos,
manifestando-se em 50% da população com idade a partir de
85 anos. A coluna Solidariedade deste mês está divulgando o
trabalho da  ABRAz, uma entidade sem fins lucrativos, criada
para nortear os familiares e
defender o portador da doença.
Entrevistamos a presidente da
associação em Pernambuco,
Selma Castro de Lima, que nos
forneceu importantes informa-
ções sobre o mal.

Na ABRAz, você encontra
uma mão amiga

PÁGINA 2
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Rentabilidade

Editorial

Aalegria está na luta, na
tentativa, no sofrimento
envolvido. Não na vitó-

ria propriamente dita”, já dizia
Mahatma Gandhi. Realmente,
nestes últimos dias, não houve
felicidade maior que a nossa, na
realização dos Encontros Regio-
nais de Participantes. Vibramos,
desde o início, com os prepara-
tivos, a elaboração das palestras,
das atividades, das surpresas;
vibramos também com a própria
execução do projeto, a arrumação
dos ambientes, o contato direto
com os participantes. Assim, o
sucesso virou conseqüência.
Confira a matéria que traz a
cobertura do primeiro evento
da série.

 Foi também com esse
espírito que apoiamos duas
importantes capacitações da área
contábil, sempre visando a troca
de informações, o aperfeiçoa-
mento contínuo dos funcioná-
rios de fundos de pensão e o me-
lhor atendimento ao participante.

Nossa preocupação
com nossos inscritos é constan-
te. Por isso, sempre que possível,
dedicamos um espaço para divul-
gar assuntos que possam contri-
buir para a sua qualidade de vida.
A reportagem ao lado é um exem-
plo e ela foi sugestão de um as-
sistido. Acompanhe também
nossos indicadores e a lista de
aniversariantes.

A Diretoria

modo de enfrentar o mal é estar
informado sobre os sintomas; a
forma adequada de garantir uma
qualidade de vida a esses pacien-
tes, que, por enquanto, não pode-
rão ter a cura, mas merecem
ser tratados com dignidade”.

Promover o
bem-es ta r
dos familia-
res e dos
portadores
da doença
é uma das
pr incipais
finalidades
da associa-
ção, que es-
tá sempre
engajada em

fóruns, congressos, e conselhos
em defesa do idoso. “A luta pela
maior dispensação gratuita de
medicamentos pelos órgãos pú-
blicos; por um acesso adequado
ao tratamento pelo SUS; e pela
descentralização do atendimento,

Há pessoas que têm um
problema e apenas espe-
ram que o mundo se

compadeça do seu sofrimento.
Outros encaram os obstáculos co-
mo uma tra-
jetória para a
evolução e,
mesmo nes-
sa hora, lem-
bram-se do
próximo, uti-
lizando sua
experiência
para fazer o
bem. Este é
o caso do
nosso assis-
tido Helenildo Florencio, o qual
trabalhou no Deinf, o antigo De-
partamento de Processamento de
Dados do Bandepe, e foi membro
da Cipa, tendo se aposentado em
1996. Ele cuida da mãe, acometida
da doença de Alzheimer (DA). Tal
enfermidade exige muita dedica-
ção, causando, geralmente, uma
grande transformação na vida do
cuidador e ele acaba precisando
de apoio para continuar sua luta.
Helenildo buscou forças na Asso-
ciação Brasileira de Alzheimer
e Doenças Similares – ABRAz,
uma entidade voltada para orien-
tar os familiares/cuidadores e
batalhar pelos direitos dos porta-
dores do mal. Agora, propondo
uma reportagem sobre o assunto,
ele procura compartilhar sua
descoberta com todos os seus
colegas da Bandeprev.

Ciente de que sua história
se repete em muitos lares brasi-
leiros, cerca de 1 milhão têm a
doença no país, declara: “Meu
objetivo é somar forças. O melhor

Luciana Andréa Freitas

Lembre-se: sua força pode amenizar a dor de alguém
Confira o trabalho da Abraz, uma entidade que orienta o cuidador e defende o doente de Alzheimer

Solidariedade
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na área de farmácia ou de exames,
são algumas das bandeiras da
ABRAz”, afirma a presidente da
regional Pernambuco, Selma
Castro de Lima.

A ABRAz possui braços no
país inteiro e no mundo, sendo
constituída totalmente por volun-
tários e atuando através de parce-
rias. Em Pernambuco, desenvolve
atividades, como reuniões men-
sais, palestras, grupos de apoio,
Centro de Ativação Cerebral,
atendimento individual à família,
encontros, entrega de materiais
informativos. Um dos seus focos
principais é coletar e disseminar
informações científicas sobre a
DA. “O caminho para lidar com o
fato de se ter um parente com essa
enfermidade é, acima de tudo, co-
nhecê-la, compreender suas con-
seqüências. Em seguida, busque
apoio. Lute pela pessoa que você
ama. E cuide-se, porque não po-
demos amar o outro sem gostar
de nós mesmos”, orienta.

SELMA CASTRO DE LIMA – “Lute pela pessoa que
você ama. E cuide-se, porque não podemos amar o outro
sem gostar de nós mesmos.”

Conheça a doença. Assim, você se fortalece

O que é?
É uma doença degenerativa, progressiva, que compromete o cérebro,
afetando a memória e causando distúrbios de comportamento e dificuldade de raciocínio. De
causa ainda desconhecida, foi descrita pela primeira vez pelo médico Alois Alzheimer em
1906. É uma forma de demência erroneamente confundida como esclerose ou caduquice, por se
manifestar, principalmente, nos idosos. Em seu estágio mais avançado, o paciente volta a agir
como criança, precisando de atenção e vigilância constantes.

Sintomas:
- Perda de memória que afeta as relações pessoais e se agrava gradualmente;
- Dificuldades de executar simples tarefas domésticas, como acender o fogo do fogão;
- Problemas com vocabulário;
- Desorientação de tempo e de espaço;
- Incapacidade para julgar situações, havendo diminuição ou perda do senso crítico e levando
a pessoa a agir de maneira estranha frente a outras pessoas;
- Problemas com raciocínio abstrato, quando existe, por exemplo, dificuldade em controlar o
próprio dinheiro;
- Colocar objetos em locais inadequados;
- Mudança de humor e de comportamento;
- Mudança na personalidade;
- Perda de iniciativa, quando a pessoa torna-se muito passiva, necessitando de estímulos para
voltar a se envolver em alguma atividade.

Fontes: Ficha do associado da ABRAz, Panfleto Doença de Alzheimer e Objetivos da ABRAz-
PE, Cartilha O que está acontecendo com o vovô?

Procure a ABRAz
A ABRAz é composta por profissionais de
saúde, assistentes sociais e cuidadores, isto
é, o parente ou amigo que se dedica ao doente.
A associação possui atividades em diversas
instituições que cedem o espaço para o
trabalho, tais como o Hospital São Marcos,
a Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem,
a clínica Gere a Vida etc. Para comprar
o livro Você Não Está Sozinho: acesse
www.icones.com.br/abrazpe. Para entrar em
contato em busca de informações e para
doações, ligue: (81) 3431 6852 ou
(81) 3223 1129.

“



Maio 2006 3Bandeprev
Notícias

Aniversariantes

Aperfeiçoamento

Bandeprev apóia importantes eventos da área contábil

Há dois anos, os eventos
da área contábil, assim
como de outros assuntos

essenciais aos profissionais de
fundos de pensão, eram escassos
no Nordeste. Essa realidade vem
mudando e a Bandeprev tem
cooperado para isso. Hoje a
Associação Nacional dos Conta-
bilistas das Entidades de Previ-
dência – Ancep, realiza, na
região, em torno de um treina-
mento por mês. Neste ano, a
Bandeprev já propiciou o
acontecimento de, pelo menos,
dois, que trouxeram importantes
conteúdos conferidos por técni-
cos, conselheiros e dirigentes de
fundações de Natal, Salvador etc.
São eles: o Seminário O Uso de
Informações entre os Órgãos de
Fiscalização e Controle das
EFPCs e o Fórum Ancep do
Conselho Fiscal das EFPCs. A
entidade oferece o apoio logístico
às capacitações, e todos saem

ganhando: os profissionais, com
a atualização; e os participantes,
os quais contam com uma equipe
preparada para atendê-los.

O primeiro seminário
ocorreu no dia 10 de março,
contando com as explanações de
Antonio José Ferreira, da Previ; e
dos consultores Luiz Alberto
Mourão e Fábio Junqueira. Este,
antes do evento, comandou uma
reunião técnica com os gestores

acerca de temas, como a recupe-
ração do Pis e da Cofins. O semi-
nário abordou as auditorias e os
deveres dos órgãos estatutários.
Todos os eventos estiveram sob
coordenação geral do presi-
dente da Ancep, Roque Muniz de
Andrade. “Nosso propósito é
conscientizar sobre a relevância
dos profissionais de Contabilida-
de, eles preparam o que o dirigen-
te vai assinar, e munir esse pes-

soal para que
possa prover
os administra-
dores de infor-
mações corre-
tas e seguras,
minimizando
riscos”, diz
Roque. “Nes-
sa missão,
reconhecemos
o apoio da
Bandeprev”,
complementa.

   O Fórum
Ancep foi
real izado,
no Recife,
em 28 de
abril. As
p a l e s t r a s
foram ministradas pelos con-
sultores Heraldo Silva de
Barcellos, Dionisio Silva e
Fernando Gazzoni, que atuou na
Diretoria de Atuária e Inves-
timentos da Secretaria de
Previdência Complementar –
SPC. O foco desta vez se con-
centrou na nova Resolução MPS/
CGPC Nº 18, de 2006. “Houve
mudanças a serem implementadas
nos planos de benefícios e
estamos propondo soluções”,
afirma. Gazzoni destaca, para isso,
a importância do recadastra-
mento dos participantes. “É com
base nesses dados que é calcu-
lado o montante para assegurar
os benefícios.”

FÓRUM ANCEP – Palestra ministrada por Fernando Gazzoni coloca
em foco a nova Resolução MPS/CGPC Nº 18, de 2006.
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Criado com o propósito de
informar, esclarecer,
aproximar, estimular a

auto-estima, os Encontros
Regionais de Participantes da
Bandeprev mais uma vez estão
cumprindo a sua missão. Às
margens do São Francisco; com
a presença
de cerca de
50 integran-
tes da enti-
dade; e em
clima de total
a m i z a d e ,
transparência
e descontra-
ção. Foi as-
sim a estréia
da sua sexta
etapa. O pri-
meiro de uma
série aconteceu dia 05 de maio,
em Petrolina, contando com o
calor humano de assistidos e
funcionários, provenientes desta
e de outras cidades do interior,

Eventos iniciam fazendo jus ao sucesso do projeto
Primeiro grupo do 6º Encontro Regional de Participantes mantém clima e aceitação dos eventos anteriores

tais como Arcoverde, Araripina,
Serra Talhada e Salgueiro. O
resultado das avaliações dos
participantes, que, em breve, será
divulgado, após compilarmos os
números dos próximos eventos,
apontam um novo sucesso deste
que já é um projeto consagrado
da Bandeprev. Até o momento, as
pesquisas mantiveram o índice
de aceitação como excelente.

 Um dos
destaques
deste ano é
a equipe or-
ganizadora
do evento,
que foi
composta
por funcio-
nários da
p r ó p r i a
Bandeprev,
diferente-
mente dos

anos anteriores, quando contra-
tamos uma consultoria em Recur-
sos Humanos. Os profissionais
da entidade mostraram-se cada
vez mais motivados e inte-

grados com os partici-
pantes. Embora continue
reservando um amplo
leque de surpresas, as
quais não serão difun-
didas por enquanto, para
manter o clima de suspense
no ar, as reuniões perma-
necem com um formato já
bastante conhecido. Pos-
suem dois instantes
distintos: começam com as
palestras da diretoria, nas
quais são discutidos inúmeros
assuntos do interesse dos
inscritos; e se encerram com
atividades lúdicas e de inte-
gração, das quais os presentes
ficam livres para decidir se
participam. Em Petrolina, ninguém
quis perder este momento, que foi
repleto de descontração.

Os encontros seguem
rumo a Caruaru e ao Recife. Até o
fechamento desta edição do
jornal, estava definida a
programação da mencionada
cidade do agreste pernambucano,
para o próximo dia 25 deste mês.
Serão contemplados os partici-

pantes daquela localidade e de
municípios circunvizinhos. Este
será o primeiro com o novo
modelo de 2006, cujo tema será a
Copa do Mundo e o importante
momento que o Brasil vive no
futebol, com chances de trazer
mais uma estrela para enfeitar o
coração do nosso povo, o
hexacampeonato. Em breve,
publicaremos as próximas
programações. Lembre-se: todos
podem participar, independente-
mente de ter recebido o convite.
Ligue e agende o seu dia com as
nossas atendentes. Se for
convidado, confirme presença.

Luciana Andréa Freitas

NOVA COORDENAÇÃO – Um dos destaques deste ano
é a equipe organizadora do evento, que foi composta
por funcionários da própria Bandeprev.

ATIVIDADES LÚDICAS – Os presentes ficam livres
para decidir se participam. Em Petrolina, ninguém quis
perder este momento, que foi repleto de descontração.

-A transparência, o esclarecimento de
dúvidas e a cordialidade da diretoria para
com os participantes são sempre uma marca
dos encontros regionais. Cada membro faz
explanações sobre o assunto que lhe com-
pete. O nosso superintendente e diretor de
Finanças, Evandro Couceiro, mostrou os
resultados 2005, com enfoque nos inves-
timentos, demonstrando a rentabilidade, o
patrimônio e demais aspectos voltados à
saúde financeira da Bandeprev. O diretor
de Seguridade, Maurício Luna, trouxe

informações
s o b r e
a p o s e n -
t a d o r i a ,
plano de
s a ú d e ,
d e n t r e
o u t r o s
b e n e -
f í c i o s .
O dire-

t a i s
como Bingo,
Dardo, Basquete
e Futebol.

 - Para finalizar, a entidade consolida a inte-
gração e o resgate à auto-estima.
Também é neste momento que
há a entrega de brindes e pre-
sentes. Em Petrolina, o primei-
ro evento da sexta versão
teve um jantar de confrater-
nização, no qual foi cele-
brada a passagem dos 35
anos da Bandeprev, uma
vez que aquela região
não fez parte das come-

morações promovidas no
ano anterior. Assim, tal encontro

(exclusivamente o de Petrolina) conservou
os principais aspectos da edição de 2005.

tor administrativo, Antonio Ferreira, tocou
em pontos, como a estrutura organizacional
da entidade, os treinamentos realizados
em 2005 etc.

-Outra parte
dos eventos
bastante elogia-
da são as ativida-
des de lazer. Este
ano, os próprios
participantes forma-
ram suas equipes.
Em seguida, engaja-
ram-se em competi-
ções esportivas e jogos,

Momentos marcantes


