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Energia e disposição  
para ajudar

Quem disse que os aposentados só querem 
descanso? Nosso assistido desde 1991, Cledson 
Coutinho, é um exemplo de quem ainda tem 
muita disposição e continua enfrentando de-
safios. Voluntário de uma importante entidade, 
ele busca sensibilizar a todos para a causa das 
pessoas com Parkinson.

PÁGINA 2

O problema de saúde enfrentado por eles gera, dentre outros sintomas, um tremor, 
que, muitas vezes, os impede de executarem ações simples, como virar uma página 
de um livro. Mas, no Recife, essas pessoas possuem uma instituição com pulso 
firme para lutar por melhorias para sua qualidade de vida, proporcionando-lhes, 
além de apoio, serviços, medicamentos e vida social. Nesta edição, a coluna Soli-
dariedade está de volta e a organização escolhida foi a Associação de Parkinson 
de Pernambuco – ASP-PE. Confira o seu trabalho e as suas conquistas.

PÁGINA 4

Bandeprev acompanha mudanças na legislação
Através da Portaria Nº 2541, de 29 de setembro de 2008, da Secretaria de Previdência Complementar – SPC, publicada 

no Diário Oficial da União, em 02 de outubro de 2008, a Bandeprev teve a aprovação das alterações para o Regula-
mento do Plano Básico. Os ajustes visam atender a Resolução MPS/CGPC Nº 19/06, a qual discorre sobre os 
Institutos Benefício Proporcional Diferido – BPD, Portabilidade, Autopatrocínio e Resgate, todos destinados a 
participantes (ativos). Assim, não geram repercussão para os assistidos.
   Sempre sintonizada com os princípios da Governança Corporativa, a Bandeprev vem se empenhando 
para cumprir suas obrigações legais, como também se orgulha de manter a transparência, preservando a postura 
que norteia toda a sua gestão. De acordo com a Resolução MPS/CGPC Nº 23/06, relacionada às divulgações, os 
fundos de pensão possuem um prazo de 30 dias, contando da aprovação, para divulgarem tais modificações aos 
seus inscritos. Em prol de respeitar a legislação, a Entidade reformulou a pauta deste informativo, que traz, anexo, 
Quadro Comparativo das Alterações do Regulamento Básico, para fazê-lo chegar às residências de todos em  
data adequada.
 Adiamos,  para os próximos números, a divulgação da  avaliação atuarial, tendo em vista que, após o fechamento 
do jornal de setembro 2008, foi publicada, no Diário Oficial da União (01/10/08), a Resolução MPS/CGPC Nº 26. O docu-
mento dispõe sobre os procedimentos na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no equacionamento 
de déficit dos planos de benefícios. Isto levou a consultoria atuarial a definir uma outra data para a conclusão dos trabalhos de 
avalição atuarial, pois será necessário analisar os impactos da nova regra nos resultados dos planos de benefícios administrados  
pela Bandeprev. 

Pulso firme na luta
por uma vida melhor

DIVULGAÇÃO
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Editorial

Ele  é  nosso  ass is t ido 
desde 1991, mas não 
se aposentou, apenas 

encontrou uma nova luta, que 
dá sentido aos seus dias e é 
uma verdadeira demonstração 
de humanidade e de amor ao 
próximo. O nosso entrevistado 
do mês é o economista Cledson 
Coutinho. Sua trajetória no 
Bandepe iniciou em 1978, tendo 
desempenhado suas atribuições 
no Setor de Análise de Crédito. 
Hoje esse recifense é divorciado, 
possui dois filhos e quatro netos, 
dividindo o seu tempo entre a 
família e as amizades que, a 
cada dia, constrói ao defender 
uma importante causa. Cledson 
é voluntário da Associação de 
Parkinson de Pernambuco – ASP-
PE. Contribui, principalmente, 
na área de comunicação da 
Entidade. Foi ele quem indicou 
a Instituição selecionada para a 
coluna Solidariedade deste jornal 
e articulou a entrevista com a 
coordenadora administrativa, 
Teresinha Veloso, da reportagem 
da página 4. Dentre outras 
atividades, Cledson, atualmente, 
está empenhado na divulgação 
do IV Congresso Brasileiro de 
Parkinson, que Pernambuco 
sediará pela primeira vez.

 Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira: 
Cledson Coutinho (CC) – Entrei 
no Bandepe, em 1978, vindo de 
banco particular. Passei para o 
concurso de analista de crédito e 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Cledson Coutinho

Doando o seu tempo ao próximo
Cledson dedica-se a um órgão voltado a pessoas com Parkinson    

desempenhei minhas atribuições 
no setor referente a esse assunto. 
Aposentei-me, em 1991, como 
chefe do mencionado setor. 

BN –  A t i v idades  após  a 
aposentadoria: 
CC – Atualmente, sou voluntário 
da Associação de Parkinson de 
Pernambuco – ASP-PE. É uma 
instituição destinada a restabelecer 
o convívio social das pessoas que 
possuem a doença, prestar-lhes 
serviços e defender seus direitos, 
em busca de melhorias, em todas 
as instâncias desde municipais a 
federais. Eu atuo, principalmente, 
na comunicação, contribuindo 
um pouco também nos serviços 
administrativos e nos projetos.

BN – Como tudo começou?
CC – Sou parente e amigo do 
atual presidente da ASP-PE, José 
Veloso, que possui a doença e foi 
um dos grandes responsáveis pela 
criação do mencionado órgão, 
em 2001, buscando se integrar 
com os demais e tornar a vida 
dessas pessoas mais alegre e 
participativa. Em função de nossa 
amizade, eu me engajei e hoje 
adquiro, a cada dia, novos amigos 
e muitas lições de vida.

BN – Próximos projetos:
CC – Estamos estudando a 
possibilidade de realizarmos 
uma palestra na Bandeprev, a 
fim de orientarmos não apenas 
pessoas com a doença, como 
também familiares e amigos. 
Também estamos divulgando 
o IV Congresso Brasileiro de 
Parkinson, que Pernambuco 
sediará pela primeira vez. Temos 
cerca de 20 associações no país 
inteiro e, a cada ano, uma das 
instituições fica responsável pela 

Sempre que possível este 
informativo tem mostrado 
d i ferentes  exemplos 

de nossos assistidos os quais 
encontram novos caminhos 
após a aposentadoria. Alguns 
voltam a praticar uma atividade 
profissional, outros mudam de 
ramo, realizam antigos sonhos, 
tornam-se empreendedores, 
artistas etc. Todos têm muito 
a oferecer, como é o caso do 
economista Cledson Coutinho, 
que optou por doar parte do seu 
tempo ao próximo. O protagonista 
da coluna Perfil deste mês conta 
um pouco de sua história e 
experiência com o voluntariado.

Dedicado à ASP-PE , 
uma instituição direcionada às 
pessoas com Parkinson, ele 
propôs uma matéria para divulgá-
la, contemplando-nos também 
com uma ótima alternativa para 
a coluna Solidariedade. Para 
relembrar, o espaço em questão 
possui o objetivo de apresentar o 
trabalho de organizações sérias, 
com o propósito de indicá-las 
a quem deseja se manter útil, 
contribuindo com o seu tempo 
livre ou com doações. Confira 
a reportagem, que mostra a luta 
dessas pessoas e traz importantes 
informações para os acometidos 
pela doença e seus familiares.

Veja, ainda, nesta edição, 
os Aniversariantes; o quadro 
Finanças da Bandeprev; e a 
nota de capa, que noticia a 
aprovação das mudanças no 
Regulamento do Plano Básico e 
explica a prorrogação da entrega 
da avaliação atuarial. O novo 
texto do Regulamento já se 
encontra no site www.bandeprev.
com.br e, em breve, estará 
sendo encaminhado a todos 
os participantes e assistidos. 

A Diretoria

organização. Este ano é a nossa 
vez. O próximo que acontecerá 
no Estado ocorrerá daqui a 
aproximadamente 20 anos.  

BN – Mensagem aos colegas: 
CC –  A mensagem que gostaria 
de deixar é a que eu vejo no meu 
dia-a-dia na ASP-PE. Que os 
problemas são feitos para serem 
enfrentados. Não é porque você 
tem uma doença que deve se 
isolar, ficar triste. Lá, apesar das 
dificuldades, eles mantêm o bom 
humor. Seja feliz e, se possível, 
faça alguém feliz. 

IV Congresso Brasileiro  
de Parkinson

Dias: 24 e 25 de outubro de 2008

Local: Real Hospital Português

Tema: Construindo diálogos em 
busca de soluções

Inscrições: 3424 2710 ou pelo e-mail 
asp-pe@hotmail.com

Programação: 
- Abertura com o Coral Flor de 
Mandacaru (18h)

- Palestras com representantes das 
associações de todo o país referentes 
ao assunto, incluindo pessoas com 
Parkinson, médicos, parentes e 
amigos dos sócios.

- Abordagens acerca das últimas 
nov idades sobre t ra tamentos 
medicamentosos e de cirurgia.

-  Ident i f icação das pr inc ipais 
n e c e s s i d a d e s  d a s  p e s s o a s 
com Parkinson, para realização 
de re iv ind icações e t roca de  
experiências etc.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira 
dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado 
do ano, atingiu 77,89% da 
meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no mês de setembro, ficou abaixo 
da meta atuarial em 28,13%.
 
Alguns fatores que con-
tribuíram para os investimentos 
da Bandeprev não atingirem a 
meta atuarial do mês foram: 
 
- Rentabilidade negativa do 
Ibovespa Fechamento no mês 
( -11,03% am);
- Rentabilidade negativa do IGP-DI, que 
corrige cerca de 36,04% do nosso patrimônio 
(títulos securitizados);
- Queda ainda maior nos preços das commodi-
ties nos mercados internacionais;
- A concordata do Lehman Brothers e a venda 
do Merril Lynch, bancos de investimentos americanos, que 
contribuíram para aumentar as incertezas no mercado;
- Agravamento da crise mundial.
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vida social destas pessoas e 
estimulando a auto-estima, por 
meio de várias atividades, como 
oficinas de arte, passeios, eventos 
de lazer.

Ainda sem cura ,  a 
Doença de Parkinson – DP, é o 
segundo transtorno neurológico 
mais comum, depois do mal de 
Alzheimer, em pessoas adultas, 
embora acometa indivíduos 
de todas as idades. A DP afeta 
cerca de 6,5 milhões de pessoas 
em todo o mundo. Segundo a 
coordenadora administrativa da 
ASP-PE, Teresinha Veloso, 
dados de cincos anos atrás 
estimam que o país 
possua mais 200 mil 
pessoas com a doença. 
“Com certeza, hoje 
temos muito mais do 
que isso”, atesta. Doença 
degenerativa crônica, a DP atinge 
áreas do cérebro encarregadas 
do controle e coordenação dos 
movimentos, do tônus muscular e 
da postura, causando, inicialmente, 
a lentidão de movimentos e a falta 
de expressão facial. Mais tarde, 
além de tremores, que impedem 
a execução de ações simples, 
como virar a página de um livro; 
rigidez; alterações na fala e na 

escrita; sujeição a quedas; dores; 
muitos passam a conviver com os 
sintomas não-motores, dentre eles, 
a depressão. 

Daí a importância dos 
tratamentos oferecidos pela ASP-
PE, que incluem fonoaudiologia, 
f i s i o t e r a p i a , terapia 
ocupacional e 
psicologia, 
a s s i m 
c o m o 
s u a s 

atividades 
sociais. “O canto, por exemplo, é 
para exercitar uma das áreas muito 
afetadas pela doença. O nome do 
nosso coral é Flor de Mandacaru, 
porque, mesmo na aridez das 
circunstâncias, eles ainda fazem 
brotar o belo”, diz Teresinha. 
“Também temos um bloco que 
sai no sábado anterior ao sábado 
do Galo da Madrugada, cujo 
nome é Treme-treme, fazendo uma 
brincadeira com os sintomas mais 

notáveis”. Conforme Teresinha, o 
Parkinson é uma doença que, para 
muitos, dá uma falta de estímulo 
para a vida. “É preciso elevar 
a auto-estima, sorrir, continuar 
a vida social. E a família tem 
um papel fundamental nesse 
momento”. Com todo esse apoio, 
a ASP-PE também cumpre o  

seu papel.
Visando um futuro mais 

digno às pessoas com 
Parkinson, a ASP-PE 

está cheia de projetos, 
como a criação de um 

centro de terapia 
especializado na 
doença, ampliação 
de  a t end imento 

pelo SUS etc. “Uma 
de nossas urgências é 

tornar nossa organização de 
utilidade pública, para favorecer o 
recebimento de apoio. E queremos 
ir muito mais longe. Nosso sonho 
é ter um hospital para Parkinson 
e estender o atendimento a 
todo o interior. Pretendemos, 
no IV Congresso Brasileiro de 
Parkinson, elaborar uma carta ao 
ministro da saúde, apresentando 
nossas principais necessidades.”, 
revela Teresinha. 

Quando o ator e diretor 
gaúcho Paulo José, 
71 anos ,  recebeu a 

confi rmação de que t inha 
Parkinson, viveu momentos 
difíceis. Embora nunca tenha 
saído totalmente de cena, ele 
ficou anos sem pisar nos palcos e 
quando tentou voltar a interpretar, 
chegou a passar mal nos ensaios e a 
pensar que deveria ser substituído 
na peça. Mas venceu o desafio, 
acreditando em si e contando com 
o apoio da família e dos amigos. 
Hoje, há cerca de 15 anos com a 
doença, está em plena atividade 
na TV, no cinema, no teatro. 
Aqui, no Recife, várias pessoas, 
cada qual com sua história, 
vivem situações semelhantes e, 
mesmo sem recursos e com uma 
enfermidade que lhes compromete 
os movimentos, estão virando a 
página das dificuldades. Nesta 
volta por cima, tem grande 
contribuição a Associação de 
Parkinson de Pernambuco – ASP-
PE, organização voltada para 
preservar a qualidade de vida 
dessas pessoas e detentora de 
importantes conquistas. 
 Criada em outubro de 
2001, a ASP-PE consiste numa 
instituição sem fins lucrativos, 
formada por médicos, pessoas 
com Parkinson, familiares e 
amigos, cujo intuito é unir forças 
para vencer a doença. Defensora 
dos direitos das pessoas com a 
enfermidade, já obteve avanços, 
como a participação na elaboração 
de legislações que as favorecem, 
inclusive, propiciando tratamentos 
e  remédios .  Consegu iu  a 
permissão para a distribuição, 
em sua sede, de medicamentos, 
através da Secretaria de Saúde 
do Estado .  Preocupada em 
atualizar todos sobre os assuntos 
relacionados à doença, realiza 
reuniões, palestras, seminários. 
Promove a integração, trocando 
conhecimentos e experiências, 
e lutando por melhorias, como 
também, res tabelecendo a 

Luciana Andréa Freitas

Solidariedade

Juntos, eles estão virando a página das dificuldades
A ASP-PE, órgão destinado às pessoas com Parkinson, obteve importantes conquistas e busca fazer muito mais

Participe você também

Como participar
Todos podem participar. Existe o 

sócio (usuário, aquele que possui a 
doença, devendo comprová-la com 
laudo médico) e o sócio contri-
buinte. O primeiro paga uma taxa 
de R$ 10,00 mensais; o segundo, 
quanto quiser. 

A Instituição necessita tanto de 
doações, quanto de voluntários. 
O centro de terapia que deseja 
construir só possui o terreno. Não 

há nem dinheiro, nem materiais para 
a reforma.   

A atual sede da ASP-PE, fica na 
Av. Guararapes – 86 – sala 813 (8º 
andar) – Edif. Santo Albino – Recife 
/PE. Fone: 3424 2710

Atividades:
- tratamento gratuito, para asso- 

ciados, de 
f o n o a u -
d i o l o g i a , 
fisioterapia, 
terapia ocu-
pacional e 
psicologia;

- distribuição gratuita de medicamen-
tos, que atenuam os sintomas, com a 
agenda determinada pela Secretaria 
de Saúde 
do Estado;
- atividades 
sociais gra-
tuitas, para 
a s s o c i a -
dos ,  que 
i n c l u e m 
oficinas de arte (canto, dança e 
pintura em tela); passeios; eventos 
de lazer, como o bloco de Carnaval 
Treme- Treme; reuniões mensais,  
palestras, seminários. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO


