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Conforme informamos em edições anteriores, a Bandeprev enfrentou a crise 
mundial, obtendo, no último exercício, rentabilidade positiva, permitindo, as-
sim, um saldo superavitário 
nos seus três planos de bene-
fícios. Dados preliminares, 
oferecidos pela Direto-
ria, confirmam tal feito, 
apontando para um ex-
cedente total de mais de 
R$ 150,6 milhões para 
o consolidado de todos 
os planos em 2008.

Resultados 2008: superávit
em todos os planos

Com 16 anos, três de natação, Jairo Lopes Filho é uma 
referência nas águas. Possuindo mais de 80 medalhas em 
diferentes modalidades, a maioria no nado costas, sua 
especialidade, ele é bicampeão nos Jogos Escolares de 
Pernambuco (2007 e 2008). Ganhador de 17 ouros no ano 
passado, também levou o prêmio de melhor Índice Téc-
nico, da Copa Nordeste de Natação 2008. O atleta faz parte 
da família Bandeprev, porque é filho de nosso participante 
Jairo Lopes e, como tal, orgulho de todos nós.

PÁGINA 2
PÁGINA 4

VOCÊ SABIA? 
Debêntures
São títulos de dívida emitidos por 
empresas privadas de capital aberto. 
Quando uma empresa quer captar 
recursos (conseguir dinheiro) para 
investir e/ou pagar dívidas, pode emitir 
títulos denominados debêntures. Os investidores que 
compram as debêntures recebem uma taxa de juros fixa 
ou variável sobre o valor emprestado. Normalmente, os 
prazos são superiores a um ano.

Parabéns, Mulher!

Tantos esforços para a construção de um mundo mais 
igualitário, justo e feliz merecem estar presentes para 
sempre na nossa memória. Mulher, você torna o 
planeta mais bonito! 

Feliz dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher!

Uma homenagem da Bandeprev a todas as participantes, assistidas e 
familiares dos nossos inscritos. 

Jairo Filho – campeão das águas: 
orgulho da família Bandeprev 

PAULO VERÍSSIMO - DIVULGAÇÃO
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Editorial

Com o fôlego de quem 
persegue vitórias e a arte 
de trilhar uma trajetória 

de conquistas correndo nas veias, 
Jairo Lopes Filho honra o pai, 
nosso participante Jairo Lopes, e 
merece as homenagens de todos 
nós, da Bandeprev. Muito jovem, 
com apenas 16 anos, Jairo 
Filho ainda não seguiu uma 
carreira profissional. Está 
no 2º ano do Ensino Médio. 
Por enquanto, seu destaque é 
nas piscinas. E, com apenas 
três anos de natação, ele já 
é referência, possuindo mais 
de 80 medalhas em diferentes 
modalidades, a maioria no 
nado costas, no qual vem se 
especializando. Vice-campeão 
(2006) e bicampeão (2007 e 
2008) nos Jogos Escolares de 
Pernambuco, tendo obtido, em 
2007, só para citar algumas, o 
ouro nos 50 m livre, 50 m costas 
e 100m costas, foi convocado três 
vezes para a Seleção Brasileira. 
Ganhador  de 17 ouros no 
ano passado, dentre disputas 
regionais e estaduais, também 
levou o prêmio de melhor Índice 
Técnico, da Copa Nordeste de  
Natação 2008.

“ Te m o s  u m 
prazer, um orgulho 
m u i t o  g r a n d e s . 
Até  porque esse 
desempenho 
dele foi uma 
grata surpresa 
para nós. Jairo 
Filho sofria 
com problemas respiratórios e 
começou a praticar o esporte por 
orientação médica. Para alegria 

Luciana Andréa Freitas

Curiosidades

Mergulhado na busca por infinitas conquistas
Herdando o fôlego de um batalhador, Jairo Lopes Filho mostra a que veio nas piscinas do país

minha e da minha esposa, Marli 
Bezerra de Castilho, uma de 
suas principais incentivadoras, o 
treinador disse que ele apresentava 
forte potencial”, envaidece-se 
Jairo Lopes. Tendo iniciado 
no Bandepe em 1985, como 
técnico na área de Informática, 
nosso participante está lotado na 
Agência São José, à disposição 
do Sindicato dos Bancários de 
Pernambuco, do qual 

a tua lmente 
é  d i r e t o r 
regional. Com 
25 anos de Banco e oito de Sindicato, 
esse recifense tem participação 
fundamental na nossa História 
e nas lutas pelos interesses de  
nossa classe.

I n c a n s á v e l  c o m o  o 
pai, Jairo Filho concentra-se 
seriamente nos seus objetivos. 
“Ele treina de segunda a sábado, 
muitas vezes até de madrugada”, 
afirma seu técnico, Ronan Gueiros, 
do Clube Náutico Capibaribe. 
“Minha meta é atingir uma final 
e lutar por uma medalha no 

Brasileiro”, revela Jairo 
Filho, que se inspira 

num recordista mundial. 
O atleta pretende seguir os 
passos do maranhense, criado 
no Recife, Leonardo Guedes, 

Quem é pernambucano 
de verdade tem orgulho 
de seu sotaque, seu 

povo, seus costumes. Nascida 
no Recife, a Bandeprev, 
sempre que tem oportunidade, 
enaltece o Estado, inspirando-
se em datas comemorativas 
para compor a capa deste  
boletim institucional. 

Este mês, o informativo 
traz um trecho do hino de 
Pernambuco e uma ilustração do 
nosso mascote, representando 
a resistência de nossos 
conterrâneos à Coroa. Dia 06 
de março, estamos celebrando 
a Data Magna, que remete 
o devido valor à Revolução 
Pernambucana de 1817, um dos 
fortes movimentos que deram 
vida ao sonho da independência. 
A bandeira utilizada nesta 
é a mesma do Estado nos  
tempos atuais, com uma pe-
quena adaptação. 
 Ainda nos referindo a 
datas comemorativas, não es-
quecemos o Dia Internacional 
da Mulher. Confira nossa ho-
menagem a essas vencedoras.
 Por falar em vitórias, 
saem os resultados preliminares 
do exercício 2008. A Bandeprev 
deverá fechar o ano com 
superávit em todos os seus 
planos de benefícios. Veja a 
reportagem principal. A outra 
matéria de destaque é de 
Jairo Lopes Filho, orgulho do 
participante Jairo Lopes.
 Temos ainda uma nota 
de falecimento e as colunas 
Educação Previdenciária, Vo-
cê Sabia?, Aniversariantes e 
Finanças da Bandeprev.  

A Diretoria

ouro nos 50 m costas, em 2006, 
no 1º Campeonato Mundial da 
Juventude, no Rio de Janeiro, com 
direito a recorde ( 26s26). 

Perseguindo o seu sonho, 
com oito meses de natação, Jairo 
Filho já havia alcançado índice 
para um Brasileiro (Olimpíadas 
Escolares 2006), ficando no 
8º lugar desta competição, no 
infantil 2. Em 2007, melhorou 

ainda mais seu 
desempenho , 
chegando em 
6º, no juvenil 1. 
Hoje, segundo 
a  t a b e l a 

d a  C o n f e d e r a ç ã o 
B r a s i l e i r a  d o s 
Desportos Aquáticos 
– CBDA, possui índice 
para certames nacionais 
até 2012, já escalado 
para três provas (100m 
costas, 200m costas e 

50 m livre). 
Tanto empenho e potencial 

técnico chamaram a atenção 
de um grande incentivador do 
esporte, o inesquecível Fernando 
Scherer, o Xuxa, ouro em vários 
mundiais e Pan-Americanos, 
dentre inúmeros títulos, eleito 
Melhor do Mundo pela Federação 
Internacional de Natação. Jairo 
Filho foi um dos contemplados 
pelo projeto Hammerhead – Xuxa 
de Incentivo à Natação, que 
disponibiliza um kit patrocínio 
aos inscritos que apresentarem 
as melhores atuações.  “Diante 
de toda esta violência, o incentivo 
aos esportes oferece a esperança 
de um futuro melhor. Participe 
mais da vida dos seus filhos e 
estimule a prática. Assim, você 
pode estar contribuindo para 
um novo amanhã”, recomenda  
Jairo Lopes. 

DESTAQUE – O bicampeão 
estadual (2007 e 2008) será pre-
sença garantida no Campeonato 
Pernambucano de Natação 2009, 
a se realizar neste mês de março, 
no Clube Português.

“Diante de toda esta violência, o 
incentivo aos esportes oferece a 
esperança de um futuro melhor”
Jairo Lopes

Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento dos seus inscritos a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos dos mesmos.

- José Rodrigues dos Santos 
( + 22/01/2009)

- Antônio Pereira de Melo 
(+ 03/02/2009)

- Walmir Correia de Araújo 
(+ 05/02/2009)



Março 2009 3

Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da 
carteira dos investi-
mentos da Bandeprev, 
no acumulado do 
ano, atingiu 89,89% da 
meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, 
no mês de fevereiro, atingiu 94,44% da meta.
 
Alguns fatores que contribuíram para os investimentos da 
Bandeprev não superarem a meta atuarial do mês:  
 
- Baixa rentabilidade do IGP-DI* (0,01% em Jan/2009), 
o qual corrige cerca de 32,04% do patrimônio (títulos 
securitizados);
 
- Rentabilidade negativa do Ibovespa Fechamento (-2,84% 
em Fev/2009).  
 
* Os títulos securitizados são atualizados pelo IGP-DI do 
mês anterior ao mês de referência.
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do fechamento desta edição, 
as Demonstrações Contábeis 
ainda não haviam sido aprovadas 
pela Diretoria Executiva e pelos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. 
De acordo com a Coordenadoria 
Financeira, a receita de fundos 
de pensão, como 
a Bandeprev ,  é 
formada pelas 
contr ibuições 
t a n t o  d a 
Patrocinadora, 
quanto dos 
integrantes 
dos  p lanos , 
a c r e s c i d a s 
do retorno das 
aplicações feitas 
com essa renda. 
A despesa inclui 
todas as obrigações 
com os participantes 
e assistidos, além dos 
gastos administrativos. 
A inda  segundo 
o s  r e s u l t a d o s 
p re l iminares ,  a 
Bandeprev poderá 
obter superávits superiores 
a R$ 147 milhões, no Plano 

Básico; a R$ 2,3 milhões, no 
Especial 1; e a R$ 1,3 milhões, 
no Especial 2.

A Bandeprev ,  que é 
constituída dos três referidos 
planos, possui o maior volume 
de inscritos no Básico, no qual se 
encontram os Grupamentos G0, 
G1 e G2. Os outros dois planos 
já estão na fase de concessão do 

benefício, sendo formados, 
e x c l u s i v a m e n t e ,  p o r 
assistidos, sem a existência 
de ativos. O Especial 1 é 

composto pelos integrantes do G9 
e o Especial 2 engloba os Grupos 
Redutores G1 e Redutores G2.

“ U m a  p o s t u r a 
conservadora na alocação dos 
recursos propiciou à Bandeprev 
traçar caminhos seguros diante 
da instabilidade, tendo apenas 
pequena parte do seu patrimônio, 
em torno de 6%, investida 
em Bolsa de Valores”, afirma 
o superintendente, Evandro 
Couceiro.  No próximo mês, a 
Entidade estará apresentando, de 

forma detalhada, através do 
Relatório de Atividades 2008, 
suas principais realizações 
ocorridas no ano passado e 
os números finais. Mesmo 
sem apontar valores 
de caráter definitivo, 
os resultados aqui 

d ispostos  s inal izam 
para uma realidade cada 
vez mais sedimentada: a 
certeza de uma gestão 
s é r i a ,  c o m p e t e n t e 
e a tranqüilidade da 
m a n u t e n ç ã o  d o 
benefício a todos os 
Bandeprevianos. 

Originária do latim, a 
pa lavra  “superávi t” 
vem de “superavit”, 

que significa “sobrou”. No caso 
dos fundos de pensão, reflete o 
excedente patrimonial em relação 
aos compromissos totais. Para 
a Bandeprev, ela não possui 
apenas um sentido quantitativo. 
Exprime superação na qualidade 
dos serviços e fortalecimento 
da Instituição. Quando se trata 
de 2008, um ano em que a 
crise mundial tomou grandes 
proporções, causando intensa 
repercussão nas entidades de 
Previdência de todo o país, 
expressa um marco na nossa 
História. Com um excedente 
total  de mais de R$ 150,6 
milhões, a Organização deverá 
encerrar o exercício 2008 com 
superávit em todos os seus planos  
de benefícios.

O s  d a d o s  f o r a m 
fornecidos pelos gestores da 
Bandeprev e são considerados 
preliminares,  pois,  quando 

Luciana Andréa Freitas

Resultados 2008

Mais um marco para a História da Bandeprev
Dados preliminares comprovam fechamento do exercício com superávit em todos os planos  

Educação Previdenciária

Conheça alguns dos principais conceitos de Previdência

No mundo de hoje, as 
pessoas trabalham não 
apenas pela subsistência, 

mas para proporcionar a si e a 
seus familiares um futuro digno. 
Nesse contexto, a Previdência 
Social, o antigo Instituto Nacional 
de Seguridade Social – INSS, 
possui importante papel. Oferece 
a condição para o empregado de 
continuar recebendo uma renda 
mesmo após o período laborativo, 
mesmo que, por idade, saúde ou 
qualquer outro fator, o Regime o 
considere inativo. Permite, ainda, 
que, caso esse empregado falte aos 
seus, um benefício mensal seja 

concedido aos dependentes legais. 
São as aposentadorias e pensões. 
A Previdência Complementar, 
cujo nome já dá a dica, age 
complementando essas rendas, 
tornando-as com valores mais 
condizentes com o padrão de vida 
de quando o trabalhador estava  
em atividade.

ENTIDADES – Existem 
dois t ipos de entidades de 
Previdência Complementar: 
as fechadas e as abertas. Nas 
fechadas, também conhecidas 
como EFPC´s ou fundos de 
pensão, enquadra-se a Bandeprev. 
Elas são classificadas dessa 
forma, por estarem vinculadas 
a uma empresa ou a um grupo 
institucional, tendo a figura do 

patrocinador que, assim como cada 
integrante destas, compromete-
se a contribuir mensalmente 
para o plano. A Secretaria de 
Previdência Complementar – 
SPC, do Ministério da Previdência 
Social, supervisiona e fiscaliza  
essas organizações.

As entidades abertas 
são constituídas por bancos 
e seguradoras, e destinadas a 
quaisquer pessoas, independen-
temente de vínculo empregatício, 
sendo que o inscrito contribui 
sozinho para a construção do seu 
benefício.  A responsabilidade 
de fiscalização das previdências 
abertas é da Superintendência de 
Seguros Privados - Susep, ligada 
ao Ministério da Fazenda.

Luciana Andréa Freitas


