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Dia 24 de janeiro, comemora-se o Dia do Aposentado. Elaboramos uma mensagem e 
dedicamos uma página inteira para celebrar a data, trazendo uma coletânea de fotos de 
pessoas que marcaram a nossa história, ao longo desses anos. A partir dos inúmeros 
entrevistados resgatados em nossos arquivos, que, com seus sonhos, novos projetos e 
lições de vida, nos demonstraram o real sentido da aposentadoria, visamos homenagear 
todos aqueles que erguem e fortalecem a nossa Bandeprev.

Aposentados, todos vocês 
merecem nossa homenagem

Habituada a disseminar informações sobre 
Previdência, divulgar amplamente aspectos 
que possam facilitar o entendimento do 
assunto, como também o conhecimento da 
situação da Entidade, em comunicações e 
eventos, a Bandeprev, em 2009, consolidará 
essa postura. A transparência será mantida 
e intensificada com a adesão ao Programa 
de Educação Previdenciária – Educom, da 
Secretaria de Previdência Complementar 
– SPC. Nosso primeiro passo será difundir o 
Programa e um portal de Ensino à Distância, de 
importante utilidade a participantes, assistidos 
e público em geral.

PÁGINA 2

PÁGINA 4

VOCÊ SABIA?
 

Índice Ibovespa

O Ibovespa, principal índice do mercado 
de ações, expressa, na forma de “pontos”, 
a evolução dos preços das 63 ações mais 
negociadas da Bovespa (Bolsa de Valores de 
São Paulo). Ele corresponde a mais de 90% do 
volume financeiro diário. A Bolsa “cai” ou “sobe” 
quando a pontuação do Ibovespa fica abaixo ou 
acima da última pontuação registrada no horário 
de encerramento do pregão anterior. 

Bem-vindo ao 7º Encontro 
Regional de Participantes  

da Bandeprev

O público pediu e ele está de volta. 
Prepare-se. Vem aí: palestras com 
a diretoria, reencontro de amigos, 
diversão e muitas novidades. 
Interrompido desde 2007, o Encontro 
Regional de Participantes terá a sua 
sétima versão em 2009. Em breve, 
mais notícias. Aguarde.

Lembrete:
O assistido Hilton Gayoso entrou em contato conosco, para informar que, neste ano, a data da saída do seu bloco Peru do Poço passou a ser 07 de 
fevereiro. Ele conta com a presença de todos os Bandeprevianos.

Uma importante iniciativa de transparência
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Editorial

Tendo em vista o fortale-
cimento do Sistema e a 
extensão de suas ações e 

benefícios a toda a sociedade, um 
tema tem recebido evidência cada 
vez maior no nosso meio: Educação 
Previdenciária. Em 2009, o 
assunto, que já vem ganhando 
total apoio de organizações, 
como a Bandeprev, será o foco de 
muitos debates e atividades. Alvo 
de discussão no 29º Congresso 
Brasileiro dos Fundos de Pensão, 
em novembro, a iniciativa foi 
impulsionada com a aprovação, 
pelo Ministério da Previdência 
Social - MPS, do Programa 
de Educação Previdenciária 
– Educom, a partir da Portaria 
MPS Nº 418, de 18 de dezembro 
de 2008. Envolvendo um trabalho 
conjunto de fundações, entidades 

Luciana Andréa Freitas

Educação Previdenciária

Programa nacional amplia ensino sobre Previdência
Educom prevê ação conjunta de instituições, com envio de cartilhas, cursos e encontros para a população

associativas, patrocinadores, 
governo, o Programa prevê uma 
série de ações com o propósito 
de esclarecer  e  ampliar  o 
conhecimento sobre o Setor, por 
exemplo, elaboração de cartilhas, 
treinamentos e encontros.   

Concebido pela Secreta-
ria de Previdência Complementar 
– SPC ,  em atendimento à 
Recomendação CGPC Nº 01, de 
28 de abril de 2008, o Programa 
destina-se, prioritariamente, a 
pessoas de 16 a 65 anos, de 
quaisquer segmentos do mercado, 
participantes ou não de planos 
de benefícios. Segundo anexo da 
Portaria MPS Nº 418, “tem por 
objetivo informar e conscientizar 
a população brasileira sobre a 
importância da previdência social, 
oferecendo condições para que as 
pessoas possam refletir sobre 
a responsabilidade individual 
pelo planejamento financeiro e 
previdenciário, com a finalidade 

COMO PARTICIPAR DO CURSO DA ABRAPP 
• Entre no site com o seguinte endereço: www.abrapp.org.br (1)
• No lado direito do site da Abrapp, clique no link Ensino à Distância (1)
• Para obter login e senha, clique no balão do boneco (computador). (2)
• Preencha o formulário ao lado do boneco e clique em ENVIAR. (3)
• A operação terá sido realizada com êxito quando você observar um quadro que inicia com a 
seguinte frase: “Dados cadastrados com sucesso”. (4)
• Clique em OK. (4)
• Verifique login e senha no seu e-mail cadastrado, digite-os na página de início do portal (2), clique 
em ENVIAR (2) e entre no curso. Navegue usando as setas abaixo do MENU direcionadas para a 
direita, que se destina à página posterior; e para a esquerda, página anterior (5).
• Caso deseje ver a relação de todos os capítulos do curso (6) e/ou queira direcionar-se diretamente 
a um destes, tecle em MENU (5) e, em seguida, no link desejado (6).  
• Para oferecer instruções de acesso ao curso, foi criado o link HELP, representado por uma 
interrogação (6). Quando você clica em MENU, ela aparece no canto inferior direito da tela. Clique 
nesta sempre que tiver dúvidas sobre os controles de navegação (7).

O ano de 2009 nos reser-
vará muito trabalho e boas 
surpresas. Com a volta 

da Bandeprev à normalidade, a 
Organização já toma as primeiras 
medidas buscando dar continuidade 
a ações que são a sua marca 
registrada, como, por exemplo, os 
encontros regionais. 
 Também dará início a 
novos projetos, seguindo recentes 
diretrizes do Sistema, dentre elas, 
ações voltadas para a Educação 
Previdenciár ia .  Conf i ra ,  em 
reportagem especial, as novidades 
a respeito, que incluem um novo 
programa constituído pela Secretaria 
de Previdência Complementar 
– SPC, e um portal de Ensino à 
Distância, disponibilizado pela 
Abrapp.
 Você também não pode 
perder nossa homenagem referente 
ao Dia do Aposentado. Dedicamos 
uma página inteira, fazendo um 
resgate dos nossos entrevistados.
 Veja ainda as colunas Você 
Sabia?, Aniversariantes e Finanças 
da Bandeprev.
 

A Diretoria

de assegurar a proteção social 
aos cidadãos”. As ações devem 
tratar, preferencialmente, dos 
seguintes temas: “planejamento 
financeiro; vantagens e benefícios 
da previdência social; regimes de 
previdência; planos de benefícios; 
e planos instituídos”.

Visando contribuir com a 
iniciativa, o sistema Abrapp/ICSS/
Sindapp está disponibilizando um 
portal de Ensino à Distância 
– EaD, oferecendo ao público 
em geral um curso gratuito, 
de fácil acesso na sua página. 
Distribuído em dez capítulos, 
o  t r e i n a m e n t o  i n t i t u l a d o 
Fundamentos da Previdência 
Complementar apresenta desde 
conceitos básicos até indicações 
de bibliografias relacionadas ao 
tema. Para participar, basta se 
cadastrar no portal, preenchendo 
um formulário. Com o intuito de 
facilitar mais ainda, criamos um 
tutorial. Veja as dicas abaixo.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira 
dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado 
do ano, atingiu 75,93% da 
meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos 
da Bandeprev, no mês de dezembro, superou 
a meta atuarial em 28,21%.
 
Alguns fatores que contribuíram 
para os investimentos da 
Bandeprev superarem a meta 
atuarial do mês foram: 

- Melhora na rentabilidade do Ibovespa 
Fechamento ,  saindo de -1,77% 
(NOV/2008) e passando para 2,6096% 
(DEZ/2008), em virtude da alta das 
commodities e a recuperação da bolsa;

- Rentabilidade do INPC inferior à do mês 
anterior (0,38% em NOV/2008 e 0,29% em 
DEZ/2008).
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Homenagem

Vocês são a vida da Bandeprev!

Para representar uma entidade de Previdência 
Complementar, nada melhor do que uma árvore, 
símbolo da vida, crescimento; provedora de 
sombra e proteção. Ser que oferece frutos, 
no nosso caso, não apenas rendimentos, mas 
pessoas com melhores perspectivas de vida.
Para falar de aposentadoria, ninguém melhor 
que nossos assistidos, os quais, ao longo desses anos, 
gentilmente, nos permitiram invadir suas casas, suas 
memórias; partilharam seus sonhos, seus ideais. Fazem parte de 
nossa história e são a vida da Bandeprev.
Para falar de futuro, só vocês, que nos ensinam, a cada dia, que 
aposentadoria não é o fim, mas um novo começo, uma nova 
oportunidade, uma nova vida.

Feliz 
Dia do Aposentado!


