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Veja quem foi destaque nas urnas
Quase mil inscritos na Bandeprev fizeram
valer o direito de escolher seus representantes, no último dia 18 de maio. A maioria
sinalizou que a nossa Entidade está no
rumo certo, consolidando, com uma larga
vantagem para os vencedores, a reeleição
do diretor administrativo Antonio
Ferreira e dos conselheiros
fiscais Aluizio Lira e
Albérico Branco.
PÁGINA 4

Fernando Pimentel teve participação
fundamental em evento na Bandeprev
O presidente da Abrapp, Fernando Pimentel, ministrou uma
importante palestra na Bandeprev, no último dia 10 de maio. Sua
apresentação fez parte da programação do Encontro Regional
Nordeste, realizado com o intuito de oferecer, aos dirigentes das
fundações locais, as novidades sobre o
sistema. Durante uma tarde inteira, Pimentel
esclareceu dúvidas e discutiu assuntos,
como questões tributárias, fiscalização nas
EFPC´s etc., trazendo notícias essenciais
para a nossa tranqüilidade.
PÁGINA 2
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Editorial

Em Prol das EFPC’s

O

jornal de maio está
saindo um pouco
depois do seu prazo
normal de circulação, mas existe
um bom motivo. Neste, você
poderá conferir a cobertura
completa das eleições 2007, para
diretor administrativo e membros
do Conselho Fiscal da Bandeprev. A apuração, concluída
no último dia 29 de maio, trouxenos um dado importante: a
confirmação da confiança dos
participantes e assistidos na
nossa gestão, os quais reelegeram
seus atuais representantes nesta,
com uma larga vantagem diante
dos concorrentes. Você saberá
tudo na reportagem especial,
inclusive, o número de votos dos
seus candidatos.
Outro acontecimento
de grande relevância, este não
só para a Bandeprev, mas para
todo o segmento de fundos de
pensão, foi o Encontro Regional
Nordeste, ocorrido na nossa
sede, no Recife, dia 10 de maio.
A programação teve como
destaque a palestra de uma das
maiores autoridades do sistema,
o presidente da Associação
Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp, Fernando
Pimentel. Um evento desse
porte, há alguns anos atrás, era
realizado de modo bem mais
esporádico na região. Mas essa
realidade vem mudando e a
Bandeprev tem contribuído para
isto, beneficiando todo o setor.
Acompanhe, ainda,
neste número, a lista dos
aniversariantes e os principais
indicadores da gestão dos
nossos investimentos, no
quadro Finanças da Bandeprev.
Boa leitura!
A Diretoria

Bandeprev abre portas para Encontro Regional NE

Entidade cedeu suas instalações para o evento, que trouxe o presidente da Abrapp, Fernando Pimentel
Luciana Andréa Freitas

A

descentralização dos
eventos direcionados
aos profissionais das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC´s,
do eixo Rio de Janeiro – Brasília
já é uma realidade. Um dos
grandes exemplos disso foi a
realização do Encontro Regional Nordeste, promovido pela
Abrapp, associação nacional das
EFPC´s, na sede da Bandeprev,
que, pela segunda vez, abre suas
portas ao evento. Visando disseminar as mais recentes informações sobre o sistema para os
dirigentes das fundações de
Pernambuco, Paraíba, Alagoas,
Bahia etc., a reunião, ocorrida em
10 de maio, trouxe uma importante
palestra com o presidente da
Abrapp, Fernando Pimentel.
Contando com a Bandeprev, 11 fundos de pensão compareceram ao encontro. Na abertura
da solenidade, o nosso superintendente Evandro Couceiro, que
também é diretor operacional da
Abrapp, agradeceu a presença de
todos. Numa demonstração de
apoio à iniciativa, colocou, mais
uma vez, as instalações da Bandeprev à disposição para quaisquer capacitações voltadas às
EFPC´s e lembrou a importância
de termos programações desse
porte na região. “A descentralização diminui os custos e permite o
acesso de um maior número de
profissionais às informações”,
afirma. Na oportunidade, Evandro
também solicitou o apoio e a
participação das fundações no
Seminário da Abrapp de Gestão
do Risco Operacional, previsto
para acontecer na Bandeprev, dias

31 de maio e 01 de junho. Depois
disso, cedeu a palavra ao novo
diretor da Regional Nordeste,
Ednaldo Moitinho, da Bases, que
havia convocado a reunião.
O encontro também
marcou a indicação do novo

dimentos junto à Procuradoria da
Fazenda e a fiscalização da Receita Federal acerca do assunto.
Com respeito à fiscalização da SPC, demonstrou sua
satisfação em vê-la caminhar no
sentido da supervisão baseada

coordenador da Seccional Abrapp
referente a Pernambuco, Paraíba
e Alagoas, Clayton Ferraz, da
Fachesf, substituindo o expresidente da Comprev, Zael
Moreira. Durante toda a tarde, o
presidente da Abrapp, Fernando
Pimentel esteve à disposição de
gestores e demais técnicos das
fundações para esclarecer diversos assuntos. Estiveram na pauta
temas, como Expurgos Inflacionários; Ações Coletivas X Regime
Especial de Tributação; a Fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar – SPC; a
criação da nova Previc etc.
Em sua explanação, Pimentel afirmou ter explicado, nas
últimas semanas, a três ministros
do Supremo Tribunal Federal, os
efeitos dos expurgos inflacionários nos fundos de pensão,
deixando clara a atuação da
Abrapp em prol das EFPC´s nessa
luta. Abordando questões
tributárias, anunciou que encontraria o Secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Machado, a quem ficou de entregar um memorial visando enten-

em riscos, cujo rigor depende do
desempenho de cada fundação,
avaliado em um ranking, assegurando a eficácia dos controles e
reduzindo custos. Quanto à Previc, Pimentel declarou já ter recebido importantes apoios para a
criação desse órgão do Estado,
pleiteado pela Abrapp, que
deveria supervisionar, normatizar
e fomentar as EFPC´s, substituindo a SPC.
Além do esclarecimento
de dúvidas e atualização das
informações, a presença de Pimentel surtiu outro efeito positivo: a conquista dos formadores
de opinião. Ele concedeu entrevista aos jornais de maior circulação no Estado: Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco e
Jornal do Commercio. Garantindo
divulgação das EFPC´s, inclusive
de página inteira, Pimentel
aproximou-nos ainda mais deste
que pode ser um dos fortes
aliados do setor na busca de um
maior crescimento.
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Fonte: Diário dos Fundos de Pensão –
11 de maio de 2007
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A Rentabilidade da Carteira dos
Investimentos da Bandeprev,
no mês de abril, foi superior à
meta em 81,33%.
A Rentabilidade da
Carteira dos Investimentos da
Bandeprev, no
acumulado do
ano, foi superior à meta em
16,02%.
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Eleições 2007

Resultado nas urnas comprova confiança na atual gestão

Maioria absoluta de um total de quase mil pessoas reelege o diretor Antonio Ferreira e os conselheiros Aluizio e Albérico
Luciana Andréa Freitas

A

credibilidade da nossa
gestão permanece em
alta diante dos participantes e assistidos. A certeza
de que os atuais representantes
dos Bandeprevianos estão caminhando de forma correta e de que
a presença destes é um desejo
compartilhado por muitos se confirmou nas eleições 2007, para
diretor administrativo e conselheiros fiscais. Quase mil votantes
participaram
do pleito, realizado dia 18 de
maio, e a
maioria absoluta reelegeu
Antonio Ferreira, para a pasta
administrativa; e
Aluizio Lira (ativo) e
Albérico Branco (assistido), para
membros do Conselho Fiscal.
A apuração aconteceu
na sede da Bandeprev, no último
dia 29 de maio, das 9h às 17h.
Demonstrando a importância da

experiência e o reconhecimento de
muitos à sua dedicação aos
Bandeprevianos, o representante
dos assistidos para a diretoria
administrativa, Antonio Ferreira,
se sobressaiu ao seu adversário,
Carlos Lindberg, candidato pelos
ativos. Também saíram na frente
os conselheiros Aluizio e
Albérico, suplantando seus
concorrentes, Eleonora Costa da
Silva e Gilberto Lins, respectivamente. O resultado está sendo
divulgado nesta edição
do jornal (ver
quadro) e no site
www.bandeprev.com.br.
As
eleições mantiveram a tradição dos
pleitos
promovidos
na Bandeprev nos últimos anos,
ocorrendo em
clima de tranqüilidade e com total
lisura da parte de todos os
envolvidos no processo. A
apuração contou com a seriedade
do presidente da mesa, Valdemiro
Bernardino (Asfabe); a secretária

DEDICAÇÃO E SERIEDADE – De um lado, a mesa apuradora empenhou-se para a eficiente
finalização da contagem. De outro, a fiscalização fez a sua parte em prol de um resultado justo.

da mesa, Maria José Ferraz (Asfabe); e das mesárias Edenilze
Aires e Maria José Santana,
ambas da Bandeprev. Os fiscais
Alcidésio dos Santos e Anísio
Ferreira, além do membro da Comissão Eleitoral Joaquim Gonçalves, também marcaram
presença na mesma.
Realizadas nas sedes da
Bandeprev e da Asfabe, no

Confira o número de votos dos seus candidatos
Conselho Fiscal (assistidos)

Diretor Administrativo

Albérico José
da Gama Branco
838 votos

Antonio José
Ferreira Filho
889 votos

Gilberto Lins
154 votos

Carlos Lindberg Lins
109 votos

Conselho Fiscal (ativos)
Aluizio Paz de Lira
864 votos
Eleonora Costa da Silva
125 votos

Recife, as eleições foram amplamente divulgadas. O regulamento ficou à disposição de todos
na Bandeprev, desde março deste
ano, e ainda poderia ser encontrado no site da referida Entidade, na Asfabe, Asbepe e
Agência Centro do Banco Real.
Todos os participantes e assistidos receberam em casa um kit,
no qual constavam a cédula e
instruções para a votação. Conforme nos anos anteriores,
também permaneceu a opção do
voto pelos Correios. Assim,
pessoas de todas as partes do
país tiveram direito de expressar
sua opinião nas urnas.
Participantes e assistidos escolheram seus representantes para compor a Diretoria
Administrativa e o Conselho
Fiscal, referentes ao mandato de
2007 a 2011. O primeiro órgão tem
como uma de suas principais
atribuições contribuir na gestão
da Bandeprev com medidas
pertinentes à administração geral
do seu patrimônio, dentre outras
coisas. O segundo é o órgão
superior de controle interno da
Entidade. A posse dos vencedores se deu em 04 de junho, às 17h,
na sede da Bandeprev. Os eleitos
serão os entrevistados da próxima
edição deste jornal.

