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Estrela de uma  
época de glórias

Neste Bandeprev Notícias, estamos inaugurando a coluna Entrevista Especial, que 
traz um profissional experiente para esclarecer sobre um assunto de grande relevância 
para todos da Entidade. A idéia surgiu devido ao aparecimento de questões sobre as 
quais o participante e o assistido precisam estar informados e atentos aos seus detalhes. 
Desta vez, o tema abordado é o recadastramento, cujas regras, em alguns casos, podem 
apontar prejuízos a quem não respeitá-las. Recentemente, foi lançada a Instrução 
Normativa Nº 26, da Secretaria de Previdência Complementar – SPC, voltada ao 
assunto. Nosso diretor de Seguridade, Maurício Luna, aconselha 
sobre a importância de cumprir a obrigação legal e responde 
todas as perguntas a respeito, anunciando, já para este mês, a 
retomada do procedimento  
na Bandeprev.  

Diretoria alerta sobre 
recadastramento 2008

Em 2008, fez 40 anos que o Clube Náutico 
Capibaribe conquistou a sua sexta estrela, num 
feito histórico para o futebol pernambucano.  
Com a camisa e a medalha comemorativa do 
Hexacampeonato estadual, desponta, na coluna 
Curiosidades, o nosso assistido Iaponan, um dos 
guerreiros dessa epopéia. 

PÁGINA 2

PÁGINA 4

Você Sabia?
Letras do Tesouro Nacional - LTN 
São títulos de responsabilidade do Tesouro 
Nacional, emitidos para a cobertura de déficit 
orçamentário, exclusivamente sob a forma 
escritural, no SELIC. Possuem rentabilidade 
prefixada.

Notas do Tesouro Nacional – NTN
Consistem em títulos de responsabilidade do 
Tesouro Nacional, emitidos para a cobertura 
de déficit orçamentário, exclusivamente sob a 
forma escritural, no SELIC. Possuindo diversas 
séries, cada qual com um índice de atualização 
próprio (IGP-M, Dólar, TR etc.), apresentam 
rentabilidade pós-fixada, com a exceção da NTN 
série F (NTN-F).

Seguem, anexos, o Estatuto e os Regulamentos dos Planos da Bandeprev, com as alterações aprovadas 
pela SPC (Ofício Nº 3306, de 29/09/2008).
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Editorial

Não é preciso ser alvirrubro 
para conhecer ou até se 
orgulhar do histórico 

feito do time que tornou o futebol 
pernambucano um dos mais 
respeitados do país, atingindo o 
apogeu de seis vitórias estaduais 
consecutivas. No dia 21 de julho 
último, fez 40 anos do dramático 
1X 0 sobre o Sport, quando, 
na prorrogação, o tão esperado 
tento do gaúcho Ramos sagrou 
Hexacampeão o Clube Náutico 
Capibaribe. Coincidentemente, 
foram 68 heróis que contribuíram 
para o grande 
título de 68, 
r e u n i n d o 
t o d o s 
aqueles que participaram de ao 
menos uma partida ao longo dos 
seis anos de luta. Uma das estrelas 
foi o nosso assistido Iaponan 
Correia de Araújo, guerreiro do 
pentacampeonato pernambucano 
e do vice da Taça Brasil e destaque 
de importantes títulos nas equipes 
de juvenis e de aspirantes. 
 V i n d o  d e  b a n c o 
particular, Iaponan entrou no 
Bandepe em 1978, passando num 
concurso para caixa, tendo atuado 
como tal na Agência Centro e 
no Posto do Detran. Em 1979, 
foi aprovado em novo concurso, 
desta vez, para analista de 
operações. Daí em diante, exerceu 
a referida função na Divisão de 
Operações – Divop, que integrava 
a Diretoria de Crédito Geral, até 
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Curiosidades

Um dos 68 heróis do Hexa alvirrubro
Nosso assistido Iaponan está na seleta lista dos que contribuíram para o título

a sua aposentadoria, em 1994. 
Viúvo, casou-se outra vez e 
mantém a união há 18 anos. Com 
três filhos e uma família coral, 
ele se declara “triconáutico”.  
 A paixão pelo futebol 
vem de muito cedo. Nascido 
em 28 de maio de 1947, esse 
olindense, no início da década de 
60, já se dedicava ao desporto. “Eu 
comecei jogando no Sport, onde 
fiz carreira do infantil ao juvenil. 
Em 1963, fui descoberto pelo 
técnico Benedito, que me levou 
para o Náutico”, lembra. Foi no 
Timbu que o ponta-esquerda 
mostrou a que veio, fazendo 
história de 1963 a 1968. Um 

dos seus momentos marcantes 
foi em 1965, quando ganhou o 
Campeonato Pernambucano de 
Juvenis, tirando o eneacampeonato 
do Sport ,  tendo, inclusive, 
importante destaque na artilharia.
 Outra façanha foi o 
bicampeonato es tadual  de 
aspirantes (66 e 67). “Ganhamos 
de 3X1 do Sport e eu fiz dois gols, 
dentro da Ilha do Retiro”, ufana-
se. Nessa fase, Iaponan participava 
do chamado contrato de gaveta, 
quando necessário, também atuava 
no time de profissionais. Assim, 
cumpriu seu papel no heróico 
pentacampeonato estadual e no 
inesquecível vice-campeonato na 
Taça Brasil de 1967.  Em 1968, 
já como profissional, fez parte de 
outro momento histórico do clube, 

Neste mês, a Bandeprev 
está lançando mais uma 
importante iniciativa 

de transparência aos seus 
participantes e assistidos. É 
a coluna Entrevista Especial, 
que t raz  um prof iss ional 
tratando de um assunto de 
grande relevância para todos 
da Entidade, sobre o qual ele 
tem pleno domínio. Devido a 
sua premência e importância, o 
tema abordado, primeiramente, 
será o recadastramento, suspenso 
na Organização, por conta da 
intenção de retirada de patrocínio, 
mas retomado já este mês, a fim 
de cumprir exigência legal. 
Estamos trazendo o nosso diretor 
de Seguridade, Maurício Luna, 
que estará esclarecendo todas as 
suas dúvidas e alertando-o para 
a necessidade de sua colaboração 
no procedimento. Fique atento, 
principalmente aos prazos, pois 
a legislação da Previdência 
prevê conseqüências que podem  
atingir você.

Nossa outra reportagem 
é em tom mais descontraído. O 
entrevistado é o nosso assistido 
Iaponan. Um dos 68 heróis do 
Hexacampeonato alvirrubro e 
pousando com a medalha e a 
camisa comemorativa dos 40 
anos do título, ele fala um pouco 
de si e relembra seus momentos 
de glória. 

Sempre presentes no 
nosso informativo, temos, mais 
uma vez, as colunas Aniversari-
antes e Finanças da Bandeprev. 
Não perca também a coluna Você 
Sabia?, de volta, neste número, 
desta vez, explicando os termos 
LTN e NTN. 

A Diretoria

autor de um feito até então inédito 
para um  time pernambucano: a 
participação na Taça Libertadores 
da América. Infelizmente, uma 
estréia com o brilho empanado 
por uma série de problemas, 
como a altitude da Venezuela.
 Com a mudança na 
bela fase do Náutico, Iaponan 
buscou outros rumos. Ele foi 
a campo ainda pelo América 
(PE) e pelo Alecrim (RN); 
passou rápida temporada no 
Ferroviário (CE) e só treinou no 
Fluminense (RJ). Com o sangue 
de jogador nas veias, ele ainda 
bate bola na modalidade Society, 
fazendo bonito na Associação 

Atlética Bandepe e 
no Círculo Militar 
de Pernambuco . 
Conservando o jeito 

alegre de sempre, ele aproveita 
também o seu tempo extra para 
confortar as pessoas, incentivando 
a religiosidade. “O coração do 
homem pode fazer planos, mas 
a resposta certa, dos lábios, vem  
do Senhor.”

Alguns títulos marcantes:

- Campeonato Pernambucano de 
Juvenis 1965

- Bicampeonato Pernambucano 
de Aspirantes (1966 e 1967)

- Pentacampeonato Pernambu-
cano de Profissionais (1967)

- Vice-campeonato da Taça Brasil 
de 1967 

“O coração do homem pode fazer planos, mas a 
resposta certa, dos lábios, vem do Senhor”  

(Provérbios 16:1)
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira 
dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado 
do ano, atingiu 64,95% da 
meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no mês de outubro, ficou abaixo 
da meta atuarial em 57,58%.
 
Alguns fatores que con-
tribuíram para os investimentos 
da Bandeprev não atingirem a 
meta atuarial do mês foram: 
 
-  Rentabi l idade negat iva 
do Ibovespa Fechamento  
( - 41,68% am);
- Rentabilidade do IGP-DI, que corrige cerca 
de �6,86% do nosso patrimônio (títulos 
securitizados*) inferior ao INPC;
- Grande influência, ainda, da crise financeira 
internacional e dos sinais de recessão nas 
principais economias do mundo.

*Os títulos securitizados são atualizados pelo IGP-DI 
do mês anterior ao mês de referência
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BN – Por que a Bandeprev 
e s t á  r e t o m a n d o  a g o r a  o 
recadastramento?
ML – O recadastramento, na 
Bandeprev, foi suspenso em 
função da intenção da retirada 

do patrocínio 
para os planos 
de benefícios 

administrados pela 
Entidade, comu-
nicada em 2006. 
Com a desistência 

das Patrocinadoras 
acerca do mencionado 
processo, a Organiza-
ção retomou o proce-
dimento, pois entende 

que é essencial dar 
continuidade às suas 

ações, assim como cumprir 
com suas obrigações legais. A 
nova legislação estabelece o 
prazo de 90 dias, a contar da sua 
publicação, para os fundos de 
pensão se adaptarem às novas 
regras. O documento é uma 
das mais recentes iniciativas 
das autoridades do segmento 
de Previdência Complementar, 
em prol da manutenção da 
Governança, criando diretrizes 
que reforçam os controles internos 
das fundações.    
 
BN – Quais as conseqüências 
para quem não seguir  as 
normas?

ML – Para os assistidos, existe 
a possibilidade de suspensão 
do benefício, para quem não 
devolver o formulário ou não 
cumprir o prazo de entrega. No 
caso dos ativos, as informações 
incorretas e/ou ausentes podem 
refletir diretamente nos resultados 
de suas reservas. Na situação em 
que o participante venha a ser 
desligado das Patrocinadoras 
antes de atender os requisitos 
para a aposentadoria, se os 
dados fornecidos pelo mesmo, 
no recadastramento,  forem 
incoerentes, sua reserva individual 
poderá apresentar valor inferior  
ao esperado.

BN – A suspensão do benefício 
t ra ta  de  uma dec i são  da 
Bandeprev?
ML – Não. O recadastramento é 
uma exigência legal, disciplinada 
pela Instrução Normativa Nº 26, 
da Secretaria de Previdência 
C o m p l e m e n t a r  –  S P C .  O 
documento, datado de 01 de 
se tembro de 2008,  es tá 
disponível na nossa página 
www.bandeprev.com.br. 
A nossa Entidade precisa 
seguir o descrito na 
legislação da 
Prev idênc ia , 
que apresenta 
p e n a l i d a d e s 
como essa a quem 
não  segue  as 
normas, estando, 
inclusive, passível 
de fiscalização.  

BN – Quais as opções 
para devolução do 
formulário? 
ML – Os formulários, 
c o m  o s  d a d o s 

devidamente atualizados, poderão 
ser entregues diretamente à 
Bandeprev, na recepção, no 
horário das 8h às 12h e 13h30 às 
17h30. Existe também a opção 
de envio através dos Correios, 
utilizando-se o envelope carta-
resposta, com o porte pago pela 
Entidade. A correspondência 
pode até chegar na Bandeprev 
depois do prazo, mas deve conter 
o carimbo do dia 28 de novembro 
de 2008 ou de antes desta data. 
Os ativos têm ainda a alternativa 
de devolução pelo malote interno 
do Banco.

BN – Caso o participante ou 
o assistido não tenha recebido 
o  formulár io ,  como deve 
proceder?
M L  –  A p e s s o a  d e v e , 
imediatamente, entrar em contato 
conosco pelos telefones (0xx81) 
3419 4600 /(0xx81) 3419 4601 

/ (0xx81) 3419 4603, que 
providenciaremos a remessa à 
sua residência.  Infelizmente, 
o prazo não será prorrogado 
para quem passar por  

essa situação. 

BN – Dúvidas:
ML – A Diretoria 
de Seguridade 
está a postos 
para tirar todas 

as suas dúvidas, 
na Bandeprev e pelo 

fone (0xx81) 3419 
4623. Você tam-

bém pode solicitar 
informações pelos 

outros números cita- 
dos anteriormente.  

Bandeprev  Not íc ias  (BN) 
– Qual  a  importância do 
recadastramento?
Maurício Luna (ML) – O 
procedimento visa atualizar 
os dados cadastrais da 
Entidade, como endereço 
dos inscritos, estado civil 
dos mesmos, número de 
dependentes etc., a fim 
de garantir a regularidade 
dos  pagamentos  das 
s u p l e m e n t a ç õ e s  d e 
a p o s e n t a d o r i a s  e 
pensões, e cumprir 
obrigações legais. 
O cadastro é um 
i n s t r u m e n t o  d e 
controle de grande 
significado para 
o s  f u n d o s  d e 
pensão. Ter todas 
as informações 
de forma precisa 
e atualizada é fundamental 
para se reduzir riscos e se 
realizar uma avaliação atuarial 
coerente, o que reflete no equilíbrio 
da organização e no cálculo  
dos benefícios.  

BN – Qual o prazo final do 
recadastramento 2008?
ML –  Tanto os participantes 
(ativos), quanto os assistidos têm 
até o dia 28 de novembro de 2008 
para entregarem o formulário, 
com os seus dados devidamente 
atualizados. Dia 31 de outubro, a 
Bandeprev encaminhou, a todos 
os seus inscritos, o mencionado 
formulár io ,  com todas  as 
instruções de preenchimento no 
verso, inclusive comunicando o 
referido prazo final.
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Entrevista Especial

Bandeprev retoma recadastramento e esclarece dúvidas
Nosso diretor de Seguridade, Maurício Luna, explica a volta do procedimento e a importância de cumprir a legislação

Em 01 de setembro de 2008, foi criada a Instrução Normativa Nº 26, da Secretaria de Previdência Complementar 
– SPC, a qual discorre sobre o recadastramento. O procedimento, suspenso na Bandeprev, em função da 
intenção da retirada do patrocínio para os planos de benefícios administrados pela Entidade, comunicada 

em 2006, estará sendo retomado este ano, para ser finalizado em 28 de novembro próximo. O fato deve-se à 
desistência das Patrocinadoras acerca do referido processo e ao compromisso da Bandeprev de honrar a legislação. 
No dia 31 de outubro, foram encaminhados, a todos, os formulários, com as instruções para preenchimento. O 
nosso diretor de Seguridade, Maurício Luna, alerta os participantes e assistidos a respeito da necessidade destes 
cumprirem a obrigação legal e elucida todas as suas dúvidas.


