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Por um futuro melhor
Um planeta bom de se viver e apto ao crescimento se faz com pessoas
que se sintam responsáveis pela sua terra e por todos que nela habitam.
Neste Natal, momento de celebrar a vida, dissemine o amor por todas as
coisas presenteadas pelo nosso Criador e, acima de tudo, plante alegria
em todos os corações. E que, em 2009, possamos, juntos, cultivar um
mundo cada vez melhor. Saúde, Paz, Sucesso e Felicidades!!!
Em 2009, retornaremos com os Encontros Regionais de Participantes
e treinamentos, marcas registradas da Bandeprev. Aguardem!

Bandeprev no 29º Congresso Brasileiro

A Bandeprev permanece aperfeiçoando seu quadro técnico, marcando
presença nos mais importantes eventos voltados ao segmento de Previdência Complementar. Visando atualizar os conhecimentos e manter
a qualidade dos serviços, nossos conselheiros Aluizio Lira, Honório
Morais, Maurílio de Souza Luna e João Carlos (foto), além do diretor
administrativo Antonio Ferreira, estiveram no 29º Congresso Brasileiro
dos Fundos de Pensão. Promovido pelo sistema Abrapp/ICSS/Sindapp,
o encontro foi realizado no Rio de Janeiro, de 03 a 05 de novembro,
abordando o tema Conceitos – Realidade de um Novo Tempo.

Diretoria fala sobre
encerramento do processo
da retirada de patrocínio

Peru de Natal no Carnaval? Só
podia ser arte de nossa gente

Era para ser uma história natalina. Mas acabou virando bloco
de Carnaval. Divirta-se com a
reportagem com nosso assistido
Hilton Gayoso, presidente e um
dos fundadores do Peru do Poço,
e aproveite a dica para já ir se preparando para iniciar de uma forma
divertida e irreverente as próximas
folias de Momo.

Dando seguimento a nossa nova coluna,
Entrevista Especial, que traz um profissional
experiente para esclarecer sobre um assunto
de grande relevância para todos da Entidade,
conversamos com o superintendente da
Bandeprev, Evandro Couceiro. O tema desta
vez é o desdobramento do processo referente
à intenção da retirada do patrocínio para os
planos de benefícios desta, comunicada em
2006 (foto) e não concretizada.
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Editorial

Entrevista Especial

É

chegada a hora de nos
despedirmos de um ano
de grande importância
para a Bandeprev. Em 2008,
a Entidade, finalmente, teve
uma definição quanto ao seu
destino. Nesta edição, trazemos
matéria sobre o desdobramento
do processo referente à intenção
de retirada de patrocínio. Confira
a reportagem, que apresenta
uma entrevista esclarecedora
com o nosso superintendente,
Evandro Couceiro.
Em clima de festa,
elaboramos com muito
carinho, dedicando a todos os
participantes e assistidos, a
mensagem de fim de ano. Esta
vem imbuída da consciência e
do sentimento adquiridos com
o exercício da Governança,
intensificado em 2008 e a cada
dia pela Organização.
O espírito é natalino,
mas já começam os preparativos
para as próximas folias de
Momo de 2009. E, para falar
de Carnaval, ninguém melhor
do que o nosso assistido Hilton
Gayoso. Presidente do bloco
Peru do Poço, ele dá a dica para
quem deseja cair no passo já ir
se programando.
Ve j a ,
ainda,
neste número, as colunas
Aniversariantes e Finanças da
Bandeprev, além da nota acerca
da participação da Entidade
em eventos de significativa
relevância para o segmento de
Previdência Complementar.
A todos, um ótimo
Natal e próspero Ano Novo,
com a esperança de perspectivas
ainda melhores para a
nossa Organização.
A Diretoria

Patrocínio: Bandeprev de volta à normalidade
Superintendente informa os próximos passos após desistência da retirada de patrocínio

E

m 2006, as Patrocinadoras da Bandeprev comunicaram a intenção de retirar
o patrocínio relativo aos planos de benefícios da Entidade, encaminhando
notificação à Bandeprev, em 30.08.2006, e à Secretaria de Previdência
Complementar – SPC, em 18.10.2006. Entretanto, diante de obstáculos judiciais, a
mesma não prosperou. Assim, em junho de 2008, as Patrocinadoras enviaram correspondência à Bandeprev e à SPC, apresentando sua desistência em dar andamento
ao processo. Para elucidar o assunto, convidamos o nosso superintendente, Evandro
Couceiro, que traz maiores detalhes do que aconteceu e anuncia os próximos passos
da Organização nesse momento, confirmando a volta desta à normalidade.
Luciana Andréa Freitas

Bandeprev Notícias (BN) – O
que aconteceu com o processo
referente à intenção de retirada
do patrocínio?
Evandro Couceiro (EC) – Como
é do conhecimento de todos,
foi dirigida à Secretaria de
Previdência Complementar
– SPC, e à Bandeprev
documentação apresentando
a intenção de retirada do
patrocínio referente aos planos
de benefícios desta. A citada
intenção informada em 2006
pelas Patrocinadoras enfrentou
barreiras judiciais. Processos
movidos pelas entidades de
classe resultaram em liminar que
impediu seu prosseguimento.
Como os interessados na retirada
não conseguiram tornar sem
efeito a referida liminar, a SPC,
órgão fiscalizador dos fundos de
pensão, estabeleceu a retomada
das contribuições, estas suspensas
desde outubro 2006. Em função
dessa determinação, em junho
deste ano, as Patrocinadoras
encaminharam correspondência à
Bandeprev e à SPC, comunicando
a desistência relativa ao processo
de retirada.
BN – Então, podemos afirmar,
com isso, que a Bandeprev

voltou à normalidade?
EC – Sim. Os benefícios
continuam sendo concedidos
e as contribuições voltaram
a ser recolhidas, tanto dos
participantes (ativos), quanto
das Patrocinadoras, desde
agosto 2008.
BN – Como ficarão as
contribuições atrasadas desde
outubro 2006?
EC – O primeiro passo foi
dado: o restabelecimento das
contribuições daqui para frente
(desde agosto 2008). O segundo
passo está em andamento. Como
vários participantes aderiram
à HolandaPrevi, entidade do
grupo Abn Amro, propomos
a transferência dos recursos
acumulados por estes no
mencionado fundo de previdência
para cobrir parte desse débito com
a Bandeprev. Para isso, faz-se
necessário que tal transferência
seja precedida de um processo
a ser encaminhado para análise/
aprovação da SPC. Esse processo
inclui, é claro, o levantamento
de todos os valores, avaliação
atuarial e aprovação dos órgãos
e s t a t u t á r i o s d a B a n d e p re v
(Conselho Deliberativo e
Diretoria Executiva).
BN – Há uma previsão para o
pagamento do atrasado?

Conselho Deliberativo Presidente: MARIA ISOLDA PAURÁ JARDELINO Membro Efetivo: JOSÉ MAURO G. LIMA Membro Efetivo: JOSÉ EDSON C. BARBOSA
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Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro
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EC – Na verdade, a consultoria
atuarial vem trabalhando no
sentido de entregar todo o
processo (cálculos atuariais,
documentação legal etc.) até o
fim de 2008, para que possamos
submeter às aprovações internas
e, em seqüência, encaminhar
tudo à referida Secretaria.
BN – Haverá acesso dos
Bandeprevianos a todo o
desdobramento do processo
referente à intenção de retirada
do patrocínio?
EC – Sim. Estaremos utilizando
o nosso jornal, Bandeprev
Notícias, e a página na Internet
www.bandeprev.com.br para
informar todos os passos com
respeito ao assunto. Lembrando
que na edição nº 71, de agosto
2008, anexamos comunicado
direcionado aos ativos, elaborado
pela Bandeprev e pelo Banco
Abn Amro Real acerca do tema.
Tivemos a iniciativa de, assim,
fazê-lo chegar ao conhecimento
tanto dos ativos quanto dos
assistidos, visando manter todos
bem informados.
BN – Quanto aos assistidos,
existe alguma pendência de
contribuição a respeito do
processo referente à intenção
de retirada do patrocínio?
EC – Não, pois os mesmos
continuaram contribuindo
durante o período no qual
as contribuições patronais/
participantes (ativos) foram
suspensas.
BN – Dúvidas:
EC – A Diretoria Executiva está
a postos para tirar todas as suas
dúvidas, na Bandeprev, e pelo
fone (0xx81) 3419 4623.
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos
da Bandeprev, no mês de novembro, superou
a meta atuarial em 65,52%.
Alguns fatores que contribuíram
para os investimentos da
Bandeprev superarem a meta
atuarial do mês:
- Rentabilidade do IGP-DI, que
corrige cerca de 37,23% do patrimônio
(títulos securitizados), superior ao
INPC;
- Melhora na rentabilidade do Ibovespa
Fechamento, saindo de -24,68% (OUT/2008)
e passando para -1,77% (NOV/2008), em
virtude da ajuda financeira por parte dos
governos internacionais, no combate da recessão
da economia mundial;
- Rentabilidade do INPC inferior à do mês anterior
( 0,50% em OUT/2008 e 0,38% em NOV/2008).

A rentabilidade da carteira
dos investimentos da
Bandeprev, no acumulado
do ano, atingiu 72,44% da
meta atuarial.
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A irreverência de alguém que tem Carnaval no sangue

Sobrinho-neto de um ícone do nosso Carnaval, Hilton Gayoso mantém a animação, agitando Recife, com o Peru do Poço
liderança, Hilton é administrador de
empresas, especializado
em Marketing e Comércio
Exterior. Iniciou no
Bandepe, em 1971,
como escriturário. Em
1974, tornou-se gerente
adjunto e, em 1976, já era
gerente. Também passou
um tempo na Carteira
de Operações Especiais
– Coesp, como assistente
da chefia do Setor de
Fiscalização. Foi chefe
dos postos de serviço
da Unicap e do Tribunal
de Justiça. Na gerência,
Quem conheceu
atuou em várias unidades, como
Sebastião, de paletó
as Agências Moreno, Igarassu,
na mão e aquele seu
Casa Amarela, Espinheiro etc. E
chapéu, por certo, está comigo
não parou com a aposentadoria.
crendo que ele está” se enchendo
Trabalhou para a Prefeitura
de orgulho no céu. Sobrinho-neto
da Cidade do Recife, para a
de um ícone do nosso Carnaval
Secretaria de Transportes de
e grande incentivador da cultura
Jaboatão dos Guararapes; foi
popular – o inesquecível Sebastião
diretor financeiro de uma ONG;
Lopes, Hilton Gayoso, assistido
exerceu cargo de diretoria na
pela Bandeprev desde 1989, traz,
Saúde Elcesior; e muito mais.
no sangue, a alegria contagiante
Com energia para dar e
e o dom de fazer a folia. Vivendo
vender, logo encontrou a tampa
a infância no antigo Palácio do
da sua panela, com quem está
Alumínio, na Rua da Aurora,
casado há 40 anos. “Conheci
esquina com a Avenida Conde
minha esposa, Gisele Gayoso,
da Boa Vista, morada de um avô
no Bal Masqué”,
Hino do Peru
e de onde podia
diz, referindo(Hilton Gayoso/
se contemplar o
se a um dos mais
corso, costumou Severino Luiz de Araújo)
tradicionais bailes
acompanhar o
da cidade, realizado
melhor do Carnaval “Eu vi, eu vi, eu vi.
no Clube Internacional
Meninos, eu vi.
pernambucano. E,
do Recife. E não é só.
como com Hilton e Ninguém me contou.
“Minha filha caçula
Eu vi, eu vi, eu vi.
sua família, não há
nasceu numa terça-feira
Da minha janela
demora para cair no
próxima do Carnaval e,
O peru voou.
passo, perpetuando
no domingo da semana
o feito do tioseguinte, estávamos
avô, com o qual Fugiu sem dizer nada
todos pulando em
pro Poço da Panela.
tudo virava frevo,
Olinda.” Hilton, que
transformou um Mas, se não se cuidar,
vem de uma árvore
no Carnaval
tema natalino em
genealógica de mais de
vai virar cabidela.
bloco carnavalesco.
30 primos, tem quatro
Ele é presidente e
filhos, sendo três
um dos fundadores Glu, Glu, Glu, Glu, Glu, Glu.
biológicos, e já
Onde está o peru?
do Peru do Poço,
ganhou três netos.
agremiação que Glu, Glu, Glu, Glu, Glu, Glu.
Todo mundo marca
Onde está o peru?”
movimenta as
presença no bloco.
prévias momescas
“É uma festa familiar,
da comunidade do Poço da Panela,
na qual participam desde a criança
em Casa Forte, no Recife.
ao idoso, e todos, de qualquer
Possuindo o dom da
Luciana Andréa Freitas

“Q

localidade, estão convidados.”
começamos a festa”. Hoje o bloco
O B L O C O - reúne em torno de mil foliões.
O Peru do Poço foi constituído, Dentre as atrações, uma dezena
em 2002, por Hilton, um amigo e de bonecos de Olinda, maracatus,
vários familiares. Hilton conta que caboclinhos, duas orquestras
Gisele, a qual não poderia deixar de frevo. Com concentração na
de ser uma das fundadoras do Praça Doutor José de Sá Pessoa,
bloco e também é vice-tesoureira, Poço da Panela, inicia às 14h e
trabalhava na Cruzada de Ação vai até 19h. No próximo ano, está
Social e, no mês de dezembro, foi previsto para sair no dia 14 de
agraciada com
fevereiro.
um peru. Ele
A partir do
estava vivo
dia 02 de
e, no Natal,
janeiro, já
ninguém quis
tem camisa
matá-lo, para
à venda.
fazer parte da
H i l t o n
ceia. A idéia
também está
era engordar
à procura de
o animal, a
voluntários
fim de tornáe patrocínio.
lo o prato
Afinal, a
principal dos
exemplo
comes e bebes
do “Bom
na espera
Sebastião”,
do bloco Guaiamum Treloso, p e g a n d o m a i s u m a v e z
agremiação de Casa Forte que emprestadas as palavras do
passa na frente da casa de Hilton compositor Getúlio Cavalcanti,
nas prévias carnavalescas. Mas, luta para manter viva a cultura
em data próxima do evento, o do nosso povo.
bicho fugiu,
ironicamente, no
Poço da Panela,
onde mora o
a d m i n i s t r a d o r.
Entre
Embora não tenha
nesta
folia
ido para a panela
nem no Natal,
- Bloco:
nem no Carnaval,
Peru do Poço
acabou fazendo a
- Concentração:
alegria da turma
Praça Doutor
animada de
José de Sá
qualquer jeito.
Pessoa, Poço
“Diante
da Panela,
Recife
dos comentários
- Dia:
e trocadilhos, o
14
de
fevereiro
de
compositor Severino
2009
Araújo, que é meu
- Hora:
amigo de longa
14h às 19h, com
data, disse logo: saída às 17h30
isso dá um bloco. E
- Venda de camisa:
o nome ocorreu-me em
a partir do dia 02 de janeiro
seguida. Peru do Poço.
de 2009
- Quem pode participar: pessoas de
Juntamos a família e
qualquer faixa etária e localidade
Severino, formalizamos
Contatos
para participação, compra
a associação. Então,
de camisa e/ou patrocínio:
em conjunto com esse
(0xx81) 34410073/99697703
amigo, compus o hino e

