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Construindo novas bases
para um amanhã seguro
Expansão, essa é a palavra que resume o
momento atual do sistema no país. Em
dezembro, Fernando Pimentel, o presidente
da Associação Nacional das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar
- Abrapp, entidade que tem contribuído
ativamente para as conquistas do segmento, nos concedeu uma entrevista exclusiva. Nesta, fez um balanço de 2006 e falou
das boas expectativas para 2007.

PÁGINA 4

Parabéns pelo seu dia!!!
Você contribui com a economia do país, seja participando do
mercado consumidor; desenvolvendo algum trabalho
profissional; quem sabe, cooperando com a produtividade de
alguma empresa; ou ainda gerando empregos. Contribui com
a sociedade, em casa, no trabalho, na comunidade onde mora,
dedicando-se a alguém em qualquer lugar que seja. Ao educar seus filhos e netos;
trocar experiências com os seus semelhantes; disseminar conhecimentos, incentivar
um amigo... Você colabora com o Mundo, com pequenos gestos, abraços, palavras,
sorrisos. Por isso, merece os nossos parabéns, porque ofereceu e continua a oferecer
a sua contribuição por um futuro cada vez melhor.
Dia 24 de janeiro, Dia do Aposentado.
Uma homenagem da equipe Bandeprev a todos os seus participantes.

Esta edição acompanha o resumo da
nossa Política de Investimentos 2007. A
íntegra do documento se encontra no site
w w w.bandeprev.com.br

AGOSTINHO CRISÓSTOMO – Por meio de
sua história e de sua poesia, nosso assistido nos
proporciona uma viagem a décadas anteriores e
uma visão da força e da beleza de Recife, por um
olhar da juventude.
PÁGINA 2
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Perfil: Agostinho Crisóstomo

os últimos anos, a
Previdência Complementar atingiu um crescimento mais que notável e 2006
marcou uma nova fase dessa
evolução. Uma etapa de amadurecimento, quando as entidades
estão aumentando seus horizontes, ampliando seu leque de conquistas nos mais diversos aspectos. Para falar sobre as realizações de 2006 e as previsões de
2007, o Bandeprev Notícias convidou Fernando Pimentel, o
presidente de uma das organizações mais atuantes do segmento,
a Associação Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Abrapp.
Outro importante entrevistado, nesta edição, é o nosso
assistido Agostinho Crisóstomo, que está lançando seu primeiro livro, Viagem Intemporal.
Confira também nossa
mensagem do Dia do Aposentado. Lembramos ainda que as
entidades do sistema Abrapp/
ICSS/Sindapp, sempre valorizando os participantes, realizaram, dia 24 deste mês, uma cerimônia de homenagem a estes.

Unindo o que é passado e atual

N

A Diretoria

Viajem Intemporal é o livro que Agostinho Crisóstomo lançará este ano
Luciana Andréa Freitas

T

udo teve início, quando ainda caminhando para a maturidade, Agostinho
Crisóstomo, nosso assistido desde 1994,
começou a escrever para um jornal da Arquidiocese Dom Avelar, de sua terra natal, o Piauí.
Daí em diante, tomou gosto pela poesia. Trazido
a Recife, na década de 60, principalmente, pelas
idéias libertárias da cidade, que o encantava
desde criança por sua beleza, ganhou nova inspiração e passou a retratá-la em sua arte, desvendando peculiaridades, como a prostituição na
Bandeprev Notícias - (BN)
Resumo da carreira:
Agostinho Crisóstomo - (AC) Eu
sou formado em Administração
de Empresas, com pós-graduações na área financeira e em Organização de Sistemas. No Bandepe,
entrei como analista de projetos.
Fui analista de crédito, de operações de governo; chefe da Assessoria de Governo. Quando me
aposentei, em 1994, estava no
Departamento de Sistemas e
Métodos Desim. De 1991 a 2003,
participei do Conselho de Administração do Banco, atuando em
prol de nossa classe no período
da privatização. De 1999 a 2003,

A mundana
“Hoje!... Pelos caminhos
Da vida, eu a vejo vagar
A jovem esbelta que a muitos
Corações fez exaltar.
Agostinho Crisóstomo
Teresina – PI,
14 de outubro de 1965

O caminho mundano
Fê-la rechaçar
A mácula que outrora
Não se podia notar...”

época. Fã de Castro Alves sofreu influência deste,
abordando as lutas e protestos dos tempos de
repressão. Leitor assíduo de muitos outros poetas
e escritores, freqüentou, a partir de 1968, o Clube
de Poesias da Associação de Imprensa de
Pernambuco - AIP. Casado há quase 30 anos, com
três filhos, também encontrou, no amor, inspiração
para os seus versos. Hoje são mais de 300 poesias
criadas, que juntas misturam o tempo, trazendo,
muitas vezes, um passado com aspectos ainda
atuais. Não é à toa que o seu primeiro livro, com
previsão para ser lançado em março deste ano,
com quase uma centena de textos, possui o título
de Viagem Intemporal.

também assumi o antigo Conselho de Curadores da Bandeprev,
hoje Deliberativo.
BN - E agora está lançando um
livro. Fale um pouco dessa obra:
AC - Comecei a escrever poesias
na juventude, para um jornal da
Arquidiocese Dom Avelar, no
Piauí. Sempre fui atraído por
Recife, sua beleza, suas idéias
libertárias e, na década de 60, vim
para cá, colocando a cidade como
um dos focos da minha arte.
Também me inspirei no amor. Sou
casado com minha colega de
faculdade desde 1977. Em maio,
completamos 30 anos de matrimônio. Meu livro, chamado Viagem
Intemporal, previsto para ser lançado em março, reflete um pouco
todas essas fases da minha vida.
Terá uma média de 60 a 100 poesias. Pretendo publicar inicialmente 200 cópias.

Eu sou o protesto
“Eu sou o protesto!
Há milênios vegeto
À margem da vida.
Quando às portas bati,
Não me deram acolhida
E, por isso, houve a guerra
E ninguém me ouviu.
Eu sou o protesto!
Da civilização mais Antiga,
Foi lá que nasci.
Do resquício do sujo,
O meu eu fluiu...”
Agostinho Crisóstomo
Recife (sem data)

SERVIÇO:
Para conversar com Agostinho ou
adquirir o livro:
agostinhocrisostomo@bol.com.br

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

Errata:

Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA
Membro Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO

o curso da área contábil, abordado na pg 4 do jornal anterior
(dezembro de 2006) foi promovido pela Associação Nacional
dos Contabilistas das Entidades de Previdência - Ancep.
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Entrevista Exclusiva: Fernando Pimentel

Previdência Complementar: cada vez mais aberta aos avanços

Presidente da Abrapp, Fernando Pimentel, discorre sobre as conquistas de 2006 e perspectivas de 2007 para o segmento
Luciana Andréa Freitas

F

echadas, só se for porque
são classificadas assim, por
conta do público ao qual se
direcionam. Mas quem acompanha os avanços do sistema sabe
que as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar EFPCs, dentre elas, a Bandeprev,
estão abertas às tendências
mundiais e ao que há de mais
evoluído no setor e nas áreas de
gestão. O segmento tem dado vários passos rumo ao desenvolvimento constante, nos últimos
anos, expandindo, cada vez mais,
suas visões, e 2006 marcou uma
importante etapa desse crescimento, consolidando a abertura
de novos caminhos. Como destaques do referido ano, podemos
citar a continuidade do aprimoramento das normas e rotinas dos
fundos de pensão e a valorização
do monitoramento de riscos.
Além de medidas para a aproximação com a sociedade e as suas
lideranças mais influentes.

Para 2007, as perspectivas apontam para uma nova
expansão. Estas tiveram suas
bases construídas numa série de
resultados que o sistema demonstra atualmente, e são frutos, inclusive, dos esforços envidados
em 2006. Podemos mencionar o
lançamento da primeira universidade do setor e as providências
para a criação de um órgão fiscalizador no âmbito do estado. Dia
15 de dezembro de 2006, o presidente da Associação Nacional
das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar Abrapp, Fernando Pimentel,
esteve no Recife e nos cedeu esta
entrevista exclusiva, abordando
todos esses assuntos.

- Lançamento do projeto da
primeira universidade do
setor;

Bandeprev Notícias
(BN) - Faça um resumo da situação atual do sistema de Previdência Complementar no país:
Fernando Pimentel
(FP) - A Previdência Complementar brasileira comemora, em junho
deste ano, três décadas de muita
luta e crescimento. Há 30 anos,
nascia a Lei 6435, de 1977,
substituída hoje pela Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001.
De lá para cá, o sistema evoluiu
em diversos aspectos. Os fundamentos legais e normativos e o
seu regime tributário foram renovados com base no que há de mais
avançado no mundo. Os fundos
de pensão caminham para uma
gestão altamente profissional e
cada vez mais transparente. Os
resultados de tudo isso se refletem tanto na área social, quanto
na economia do país. Atualmente,
são 370 fundações autorizadas a
funcionar, totalizando 2,4 milhões
de trabalhadores sob a proteção
do setor, e destes mais de 600 mil
já são assistidos. A poupança
previdenciária, com cerca de R$
344 bilhões de patrimônio,
corresponde agora a 17,8% do
PIB brasileiro.

- Novas melhorias no
aspecto legislativo desoneração dos fundos e supervisão de riscos.

BN - Aborde as principais conquistas dos fundos de
pensão brasileiros, fazendo um
balanço de 2006, destacando a

Nossas conquistas
- Rentabilidade acima da
meta atuarial;
- Liderança do Brasil no
CDP4;
- Aproximação maior com a
sociedade, lideranças e
formadores de opinião;

participação da Abrapp nessas vitórias:
FP - O ano de 2006 foi
extremamente promissor para as
EFPCs, que fecham o exercício,
com uma previsão de uma rentabilidade total de 18,87%, superando largamente a meta atuarial. A
Abrapp cumpriu todo o seu plano
de ação tendo em vista essas e as
próximas conquistas que teremos, atuando junto à Secretaria
(SPC) e ao Conselho de Gestão
da Previdência Complementar
(CGPC). Tivemos muitos avanços
no aspecto legislativo e um dos
resultados dos nossos esforços
em 2006 será a Resolução CGPC
Nº 23, a qual vai desonerar a gestão das entidades em benefício
dos participantes. A sua criação
acenderá ainda mais a ênfase das
EFPCs numa cultura que vem
sendo implementada recentemente: o monitoramento de riscos.
Não podemos esquecer a quarta
edição do Carbon Disclosure
Project - CDP4, relatório global
acerca das estratégias das
empresas para reduzir os riscos
ambientais. O Brasil foi destaque,
ao liderar o índice de respostas
das empresas, com 67%. O projeto
possui a Abrapp como um dos
seus patronos. Dentre outros
avanços, podemos citar a melhor
comunicação com a sociedade,
com autoridades influentes,
órgãos de classe e demais formadores de opinião, por meio da
promoção de eventos. Por falar
em eventos, o congresso brasilei-

ro do setor este ano atingiu um
novo recorde, mais de 1500 pessoas. Centro de excelência técnica
no Brasil, a Abrapp complementou sua contribuição com o
aprimoramento profissional,
realizando diversos outros
treinamentos que, em 2006,
somaram 3 mil dirigentes e
técnicos capacitados.
BN - Trace as perspectivas de 2007 para o sistema, inclusive, mencionando os projetos da Abrapp para o futuro da
Previdência Complementar:
FP - As perspectivas são
de crescimento inexorável, com a
previsão de incremento da previdência associativa, a qual estimamos que contribuirá para o alcance de todo o sistema a um patrimônio próximo de R$ 570 bilhões, no
ano de 2010. Temos diversas expectativas positivas para 2007. A
principal delas é que inauguremos
o ano com a criação da nova Previc, um órgão de fiscalização do
âmbito do estado, em contraposição ao que existe hoje, o qual é
de governo (a SPC). Dentre os
nossos projetos para 2007, podemos citar os planos para a implementação da Uniabrapp, a primeira universidade do setor; e o 28º
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. Estudamos a viabilidade do mesmo ser sediado
aqui em Pernambuco, pois há
indícios de uma sinalização
positiva do governador eleito,
Eduardo Campos.

